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1. A SZERVEZET ALAPADATAI 
 
 
1. Elnevezés: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 
 
2. Képviselő: Dr. Majtényi László ügyvezető 
 
3. Székhely: 1113. Budapest, Ulászló u. 43. (székhelyváltozás bejegyzése: Cg. 01-14-

000435/27. 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 Nonprofit Közhasznú 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.  
 













3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 2011 évben az alábbi költségvetési 
támogatásban részesült: 
 
-Vissza nem térítendő támogatás  OTKA Az alapjogok a bírósági intézkedésekben 
- folyósított összeg                                                                                                3.510.000-Ft 
-visszahatárolt összeg 2010-ről                                                                             3.661.508-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg                                                                               6.034.146-Ft 
 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2011 évben az alábbi adományokban 
részesül: 
 
 
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány 
célja, az alkotmányos értékek védelme 
-visszahatárolt összeg 2010-ről                                                                             4.447.340-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg                                                                             4.153.438-Ft 
 
 
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány 
célja, működési finanszírozás. 
Folyósított összeg: 25.000USD                                                                           4.522.750-Ft 
- visszahatárolás 2010 évről                                                                                3.732.008-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg                                                                            8.254.758-Ft 
 
 
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány 
célja: Kampányolási gyakorlat 
- visszahatárolás 2010 évről                                                                              1.236.621-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg                                                                          1.236.621-Ft 
 
 
 
-Az adományozó: Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI), az adomány célja: 
Tankönyv FOI klinika számára 
Folyosított összeg:                                                                                              455.800-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg:                                                                           455.800-Ft 
 
 
Az adományozó:  OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FUNDATION, az adomány 
célja: Média Törvény Értékelése 
Folyósított összeg: 98.414USD                                                                      22.611.601-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg:                                                                         6.211.285-Ft 
 
 
 
 
 



 
Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FUNDATION, az adomány 
célja: Boston 
Folyósított összeg: 4.998USD                                                                        1.129.948-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:                                                                           398.600-Ft 
 
 
 
 
Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FUNDATION, az adomány 
célja: Irjuk át a médiatörvényt 
Folyósított összeg: 6.000USD                                                                        1.081.320-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:                                                                        1.081.320-Ft 
 
 
 
 
Az adományozó: Táncsics Alapítvány, az adomány célja: Jogállam figyelő 
Folyósított összeg:                                                                                        1.000.000-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg                                                                      1.000.000-Ft 
 
 
 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2011-ben az alábbi Európai Uniós 
támogatásban részesült: 
 
 
-BROAD Project, főpályázó: Közép-Európai Egyetem                                                                                       
Folyósított összeg: 25.064,44EUR                                                              6.717.270-Ft 
- tárgyévben kimutatott összeg:                                                                    6.717.270-Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 



4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 
Közhasznú Bevételek  
 Kapott támogatás állami szervtől 6.034.146-Ft
 Kapott támogatás egyéb szervezettől 23.085.724-Ft
 Kapott támogatás EU-s pályázat 6.717.270-Ft
 Kamatozó értékpapírok után járó kamat 

 
Értékpapírok eladásából, lejáratából realizált 
árfolyamnyereség 590.776-Ft

 Közhasznú tevékenységre jutó arányosított egyéb bevétel 226.537-Ft

 
Közhasznú tevékenység pénzügyi bevétele (banki kamat, 
pénzügyi rendezés árfolyamnyeresége) 1.212.092-Ft

 Összesen: 37.866.545-Ft 
Vállalkozási Bevételek  
 Szolgáltatás nyújtás nettó árbevétele 750.000-Ft

 
Értékpapírok eladásából, lejáratából realizált 
árfolyamnyereség 12.303-Ft

 Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított árbevétel 4718-Ft

 
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított pénzügyi 
bevétel 25.242-Ft

 Összesen 792.263-Ft
 Bevételek összesen 38.658.808-Ft
 

 Közhasznú tevékenység ráfordításai 
   Anyagjellegű ráfordításai 37.921.656-Ft
   Személyi jellegű ráfordítások 1.713.463-Ft
   Értékcsökkenési leírás 276.691-Ft
   Egyéb ráfordítások 9.082.846-Ft
   Pénzügyi műveletek ráfordításai 60.330-Ft
   Rendkívüli ráfordítások 0-Ft
  Összesen 49.054.986-Ft
 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
   Anyagjellegű ráfordítások 1.976.164-Ft
   Személyi jellegű ráfordítások 681-Ft
   Értékcsökkenési leírás 5.791-Ft
   Egyéb ráfordítások 178.632-Ft
   Pénzügyi műveletek ráfordításai 1.263-Ft
   Rendkívüli ráfordítások 0-Ft
 Összesen 2.162.531-Ft
 Társasági adó (2010) 0-Ft
 Ráfordítások összesen 51.217.518-Ft
 



 
Költségek, ráfordítások költségnem szerint
 Közüzemi díjak  234.044-Ft

 
Fogyóeszközök, irodaszerek, javítási anyagok, 
egyéb anyagok  113.882-Ft

 Sajtófigyelés 300.000-Ft
 Takarítási költségek  277.000-Ft
 Egyéb műszaki szolgáltatások 46.232-Ft
 Postaköltség, futárszolgálat  57.470-Ft
 Telefonköltség, mobiltelefon-költség 263.181-Ft
 Elektronikus előfizetési díj 103.845-Ft
 Könyvelés, adótanácsadás, adminisztráció 858.000-Ft
 Ügyvédi díjak 40.000-Ft
 Ügyviteli, irodai szolgáltatás 575.760-Ft
 Üzletviteli tanácsadás, egyéb szakértői díjak 28.278.915-Ft
 Nyomdai költségek 1.075.000-Ft
 Adatfeldolgozás 1.490.000-Ft
 Kiküldetési költség, taxiköltség, parkolás 716.926-Ft
 Tolmácsolás, fordítási szolgáltatások díja        457.047-Ft

 
Egyéb különféle szolgáltatási díjak, 
számítástechnikai  2.417.705-Ft

 Egyéb igénybevett szolgáltatás 256.045-Ft
 Bankköltség, pénzügyi szolgáltatói díjak 121.268-Ft
 Hatósági díjak, illetékek 6.000-Ft
 Bérköltség 1.152.000-Ft
 Magánszemélynek fizetett bérleti díj 2.209.500-Ft
 Reprezentációs költségek 206.104-Ft
 Bérjárulékok 356.040-Ft
 Tárgyévi értékcsökkenési leírás 282.482-Ft
 Késedelmi kamat (késedelmes fizetés) 2.915-Ft
 Igénybevett egyéb szolgáltatás -Ft
 Adójellegű egyéb ráfordítások 40.000-Ft

 
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa+ 
kerekítés) 576.063-Ft

 Véglegessen átadott pénzeszköz 150.000-Ft
 NAV revízió megállapítása 8.153.000-Ft
 NAV Bírság + késedelmi pótlék 252.000-Ft
 Pénzügyi műveletek ráfordításai 61.594-Ft
 Elengedett követelések 87.500-Ft
 Összesen:  51.217.518-Ft
 Társasági adó (2011)                          -Ft 
 Összesen:  -Ft

* 



5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évben az alábbi cél szerinti 
juttatásokat nem nyújtott. 
 
 

* 



6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK 
KIMUTATÁSA 

 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évben jelen jelentés 3. 
pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített 
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől. 
 



7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK 
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, 
ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA 

 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évben nem fizetett  pénzbeli 
juttatást vezető tisztségviselőinek. Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 
2011. évben nem nyújtott természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. 
 
 

* 



8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 
Az Eötvös Károly Intézet 2011-es éve 

 
2011-ben az Eötvös Károly Intézet kutatási és közpolitikai tevékenységének középpontjában a 
jogállami forradalom alkotmányának védelme állt. Az intézet az alkotmányvédelem 
kérdésköreit - ahogy azt a 2008-2010-es években már megkezdte - különböző műfajokban 
(konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) dolgozta fel, illetve népszerűsítette a védelem 
programját.  Az év első hónapjaiban a 89-es alkotmány megőrzésével foglalkoztunk, az új 
Alaptörvény elfogadása lezárta a defenzív korszakot, ezt követően a jogállam barátainak arra 
kell koncentrálnia, hogy miképpen állítható helyre az alkotmányosság Magyarországon.  
 

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.  
 
Adatvédelmi tárgyú javaslatok a 2011. évi népszámlálás megvalósításához 
 
A Központi Statisztikai Hivatal kezdeményezésére az adatvédelemmel az általánosnál többet 
foglalkozó szervezetként a Társaság a Szabadságjogokért 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. 
 
Majtényi László felszólalása az Európai Parlament "Sajtószabadság Magyarországon" 
című meghallgatásán 
 
Majtényi László 2011. január 11-én részt vett az Európai Parlament nyilvános 
meghallgatásán, amely a sajtószabadság magyarországi helyzetével foglalkozott. 
 
Az Eötvös Károly Intézet megint segít: Írjuk át együtt a Médiatörvényt! 
 
Közös munkára hívtuk a közönséget, mindenekelőtt a szakmabeli jogászokat, újságírókat: egy 
közösség által szerkeszthető felületen írjuk át a Médiatörvényt. 
 
 
 
 



Virtuális tüntetés a 89-es alkotmány mellett 
 
Egyre időszerűbb a jogállami forradalom értékeinek védelme. Ilyenek a szabadságjogok, 
egyenlő méltóság, parlamentarizmus, a közhatalom független ellenőrzése, hatalommegosztás, 
kisebbségi jogok, sajtószabadság, szekuláris, semleges és átlátható állam, nem átlátható 
polgár, nem személyek, hanem intézmények uralma. Határozzák meg ezek a jövőben is az 
életet és a politikát! Dudu, Töff és az Alkotmány című kisfilmünkkel és egy facebook 
alkalmazással virtuális tüntetésre hívtuk az alkotmány barátait. 
 
Képtelen valóság 
 
A kormánytisztviselőket, a rendészeti szervek alkalmazottait, köztisztviselőket és egyes 
közalkalmazottakat 2010-es jogszabály-módosítások nyomán formális törvényi 
felhatalmazással alapvető jogaik „önkéntes” feladására kényszerítik, közleményünkben erre 
hívtuk fel a figyelmet. 
 
Félrevezető az alkotmányfordítás és a kormány vitairata 
 
2011. március 29-én Brüsszelben meghallgatást tartanak a magyar alkotmányozásról – ebből 
az alkalomból a magyar kormány eljuttatta az európai parlamenti képviselőkhöz az 
Alaptörvény tervezetének angol fordítását, valamint az új Alaptörvénnyel kapcsolatos 
vitairatát. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a 
Szabadságjogokért civil szervezetek szerint az Alaptörvényhez csatolt vitairat több helyen 
nem felel meg a valóságnak, a kormány fordítása pedig több helyen megtévesztő, és jelentős 
pontatlanságokat tartalmaz. 
 
Ezt nem gondoltuk volna – a Fidesz elküldi a bíróságok vezetőit 
 
A bírák nyugdíjkorhatárának csökkentését a bírói függetlenség elleni durva támadásként 
értékeltük, erről bocsátottunk ki közleményt. 
 
Magyarország legyőzi önmagát? 
 
A most elfogadott Alaptörvény megszünteti az adatvédelmi országgyűlési biztos hivatalát 
Közleményünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a független adatvédelmi intézmény 
megszüntetése EU normákat is sért. 
 
Megalázó segélyezési feltételek -- Alkotmánybírósági indítvány és felhívás újabb 
indítványok megírására 2011. június 9. 
 
A szociális törvénybe még tavaly beiktatott új szabálya alapján az elmúlt fél évben számos 
önkormányzat bővítette rendeletében az úgynevezett bérpótló juttatásra való jogosultság 
feltételeit a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos legkülönbözőbb kötelezettségek 
előírásával. Várbalog Község Önkormányzata például olyan feltételekhez kötötte a 
segélyezést, mint a kérelmező által lakott ingatlanban legalább 6 m2/fő lakóterület biztosítása, 
a lakószobák, a mosásra és a tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek rendeltetésszerű 
használata és rendszeres takarítása, az ingatlanban lakó összes személy rendszeres 
tisztálkodása, a személyi ruházatuk folyamatos tisztán tartása és tiszta helyen tárolása. A 
rendelet ellenőrzési jogot ad az önkormányzat tisztviselőinek, akik így akár azt is 
megvizsgálhatják, hogy milyen állapotban tartja valaki a fiókban a fehérneműjét. Az Eötvös 
Károly Intézet – élve a már csak pár hónapig nyitva álló lehetőséggel – az 



Alkotmánybírósághoz fordult a rászorultsági alapon járó bérpótló juttatás feltételrendszerére 
vonatkozó szabályozás részbeni alkotmányellenességének megállapítása végett. Támadta a 
szociális törvény önkormányzatokat rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezését és 
próbaképpen Várbalog Község e tárgyban született rendeletét, mert azok súlyosan sértik a 
magánszférához, valamint a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot és önkényes 
jogalkalmazásra adnak módot.  Az Eötvös Károly Intézet munkatársainak tudomása szerint az 
országban számos önkormányzat fogadott el az indítványban megsemmisíteni kért 
rendelethez hasonló segélyezési feltételrendszert, ezért arra bíztatjuk a közvéleménynek a 
szegények ügye iránt elkötelezett tagjait, hogy akár a mi indítványunkban foglalt érvelést 
felhasználva, támadják meg az általuk ismert más önkormányzatok hasonló rendeleteit. Az 
indítvány az intézet honlapjáról letölthető. 
 
Közéleti vitasorozat indítása és lezárása: Az alkotmányos korrekció lehetősége. 2011. 
nyara 
 
Az 1989-es köztársasági alkotmányt leváltó új alaptörvény elfogadását követően a jogállam 
hívei körében megindult a nyilvános eszmecsere a jogállami demokratikus korrekció 
lehetséges és kívánatos módjáról, illetve tartalmáról. Az Eötvös Károly Intézet, azon közéleti 
szereplők egyikeként, amelyek hosszú éveken át védték a köztársasági alkotmányt, és az 
utolsó pillanatig ellenezték annak lecserélését, figyelemmel követi és részt is kíván venni a 
korrekcióról szóló közéleti vitákban. Vitaindító írást tettünk közzé az Élet és Irodalom 
hasábjain Az alkotmányos korrekció lehetősége címmel, amire Antal Attila, Eörsi Mátyás, 
Vásárhelyi Mária, Tordai Csaba, Bauer Tamás, Ludassy Mária. Az ÉS hasábjain is jócskán 
túlnövő vita cáfolta, hogy a mérsékelt, értelmes eszmecsere lehetetlen lenne. A vitát Mi a 
pálya című írásunkkal zártuk. 
 
Miért dolgoznak a védőügyvédek? 2011. június 22. 
 
Sajtótudósítások szerint 2011. június 20-án elhangzott, „Tisztaság és gyorsítás” című napirend 
előtti felszólalásában Lázár János azt mondta, többek között azért szükséges a védőt kizárni 
az őrizetben lévő gyanúsított első kihallgatásáról, mert a védőügyvédek „azon dolgoznak, 
hogy a politikusbűnözők megússzák”. A Magyar Helsinki Bizottsághal közös 
állásfoglalásunkból kiderül, hogy ez a kijelentés miért elfogadhatatlan.  
 
Sarkalatos kérelem. 2011. július 4. 
 
Az abszurditásba hajló kormányzati lépésekre fanyar hangú közleményt tettünk közzé, 
amelyet később a polgárok elektronikus levélben elküldhettek állami vezetőknek. A 
közlemény így kezdődött: „Tudjuk, sokat kérünk, de nagy a tét. Nekünk ugyan nem 
osztályrészünk, átélni sem tudjuk, de látjuk, az Önök számára milyen gyönyörűség birtokolni 
a kétharmados hatalmat. Mégis, attól az óhajtól vezetve, hogy legyen kölcsönös a nemzeti 
belátás, az Eötvös Károly Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért tiszteletteljes kérelemmel 
fordul az Országgyűléshez, azt kérvén, hogy a sarkalatos törvényeket a hazai és a nemzetközi 
alkotmányosság alapvető tartalmi és eljárási szabályaival összhangban, sőt ha e cél érdekében 
ez szükséges, akár az Alaptörvény módosításával fogadja el.”    
 
Talán eltűnik hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. 2011. szeptember 6. 
 
A nyilvánosság tudomást szerezhetett az Alkotmánybíróságról szóló új törvény készülő 
tervezetéről. A közleményben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a titokban készült, de 
megismert tervek alapján, amelyek sajtóhírek szerint az Alkotmánybíróság közreműködésével 



készültek, a 2011. december 31-ről 2012. január 1-jére virradó éjszakán a testület ügyterhe a 
jelenlegi több mint másfél ezerről gyakorlatilag nullára esik.    
 
A kormánytöbbség az adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetésével rosszul mérte fel 
mozgásterét. 2011. október 17. 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a 
Szabadságjogokért a kormánytöbbség által pusztulásra ítélt hazai ombudsman-rendszer 
védelmében az Európai Unió Bizottságának elnökéhez fordult, azt kérve, hogy az Európai 
Bíróságnál indítson eljárást Magyarország ellen. A három jogvédő szervezet szerint ugyanis a 
szabadelvű jogállam és a rendszerváltás egyik fontos intézményének, a független adatvédelmi 
biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét.    
 
Az EKINT ingyen segít sorozat. 2011. ösz 
 
A korábban csak esetenként írt „segítő” szándékú, gúnyos hangvételű állásfoglalásainkat 
rendszeressé tettük. Segítettünk a Kormánynak, hogyan tudja az önkormányzatok tulajdona 
védelmének megszüntetése helyett általában a tulajdonvédelmet megszüntetni, és hogyan 
egészíthetné ki a pornóadónak hívott adóztatási tervét, hogyan spórolhatna a közéri szobrok 
és politikai megrendelésre készült festmények megrendelésén. Ezek a rvid írások az Élet és 
Irodalom című hetilapban jelentek meg.  
 
Megszállják az államigazgatást a kémek 
 
A kormány rendvédelmi salátatörvény-javaslatot nyújtott be, melyben egy Nemzetbiztonsági 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ felállítása szerepel. A csúcsszerv az államigazgatás 
összes nyilvántartásában szabadon kutakodhat, és az így nyert információt korlátozás nélkül 
tárolhatja. A személyes adatokkal táplálkozó szörnyeteg újabb szeget üt a magánszféra 
koporsójába.  
 
Második figyelmeztetés 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a 
Szabadságjogokért a kormánytöbbség által pusztulásra ítélt hazai ombudsman-rendszer 
védelmében, októberben, az Európai Unió Bizottságához fordult, kérve, hogy a Bizottság 
indítson eljárást Magyarország ellen, a három jogvédő szervezet szerint ugyanis a szabadelvű 
jogállamnak, a rendszerváltás egyik fontos intézményének: a független adatvédelmi biztos 
hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét. 
 

2. Elemzések 
 

Jogállamfigyelő sorozat 
 
Az Eötvös Károly Intézet – mivel az államszervezeten belüli önreflexió a jelenlegi 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 jogállamiság-
index. A sorozatot 2011-ben is folytattuk, 2011 májusában befejeztük. 
 
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. 
 
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. 
 
Az alkotmányozási folyamat hibái miatt tartalmától függetlenül is elfogadhatatlan az új 
alkotmány 
 
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a 
Szabadságjogokért közös értékelést készítettek az alkotmányozás folyamatáról. A szervezetek 
eljuttatták álláspontjukat a Velencei Bizottságnak, az Európa Tanács alkotmányozási 
kérdésekben illetékes, hazánk alkotmányozásáról a közeljövőben véleményt formáló 
szervezetének is. A dokumentum szerint az alkotmányozás módja önmagában kétségessé teszi 
azt, hogy a Magyarország új alkotmányának nevezett dokumentum alkotmányként tisztelhető 
lesz, mert az alkotmányozás szükségességét soha nem indokolták elfogadható érvekkel, az 
alkotmány tervezete titokban készült, kidolgozását valódi társadalmi vagy szakmai vita nem 
előzte meg, és elfogadásának eljárási szabályai miatt a dokumentum egypárti alkotmányként 
születik meg. 
 
A harmadik hullám: az alkotmányozás 
 
A kormányzat jogalkotási munkájáról szóló harmadik elemzésében az Eötvös Károly Intézet, 
a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) azt vizsgálja, hogy 
mennyiben felel meg a jogállamiság kritériumának az alkotmányozás menete, valamint hogy 
a hatályos alkotmányos rendszerhez képest milyen elmozdulások mutathatóak ki a március 
14-én a parlament elé benyújtott Alaptörvény-javaslatban. 



Két alkotmány 
 
2011. március 21-én konferenciát tartottunk Két alkotmány (1989 – 2011) Alkotmányos 
folyamatosság és megszakítottság címmel. A konferencia küldetését a következőképpen 
határoztuk meg: „A sikeres alkotmányok társadalmi, nemzeti sorsfordító eseményekhez, a 
társadalom egészét megérintő közösségi élményekhez kapcsolódnak. A 89-es jogállami 
alkotmány ilyen. A jogállami forradalom, amely nemcsak a közjogban, de a társadalmi 
életben és a gazdaságban is alapvető demokratikus fordulatot eredményezett, védelemre 
érdemes alkotmányt hozott létre. Az alkotmány vázát – különösen az első alkotmánybíróság 
tevékenysége alapján – az alkotmánybírósági határozatok és a jogélet eleven jogi rendszerré 
növesztették, amelyet egyfelől, ha lehet, meg kell védenünk, másrészt azért kell dolgoznunk, 
hogy minél nagyobb hányadban határozza meg életünket a jövőben is. Ha pedig lerombolják, 
döntő elemeiben valamikor vissza kell majd építenünk.” A konferencia programja: 1. Új 
állam születik? (Majtényi László, Tóth Gábor Attila, Miklósi Zoltán), 2. Ki és hogyan 
gyakorolja a hatalmat? (Fleck Zoltán, Hanák András, Körtvélyesi Zsolt) 3. Hol végződik az 
állam? (Kis János, Sólyom Péter, Majtényi Balázs) 
 
Az alkotmányozásról a Tranzitban 
 
2011. március 1-jén sajtóbeszélgetést tartottunk az alkotmányozás témájában, a 89-es 
alkotmány védelmében. Itt mutattuk be az alkotmányozással kapcsolatban készített animációt 
és itt jelentettük be a Két alkotmány című konferenciánkat is. A sajtó képviselőivel a 
folyamatban lévő alkotmányozás anomáliáiról beszélgettünk. A sajtóbeszélgetésnek jelentős 
médiavisszhangja volt. 
 
Szószedet az alkotmányozásról 
 
Az alkotmányról és az alkotmányozásról szóló közbeszéd minőségének javítása érdekében 
szószedetet készítettünk, amely a releváns alapfogalmak rövid magyarázatait tartalmazza. A 
szószedetet a 4. pontban körülírt oldalon közzétettük. A szószedet a következő szócikkeket 
tartalmazza: Alapjogok Alkotmány Alkotmánybíráskodás Államforma Állampolgárság 
Ártatlanság vélelme Bizalmatlansági indítvány Büntetőhatalom Demokratikus legitimáció 
Egyenlő bánásmód Ellenzék Emberi méltóság(hoz való jog) Esélyegyenlőség Európai jogrend 
Független jogállás Hatalommegosztás Igazságszolgáltatás Jegybank Jogállam Jogbiztonság 
Jogorvoslathoz való jog Kisebbségi jogok Kormányforma Költségvetés Liberális demokrácia 
Népszavazás Népszuverenitás Önkormányzatok Parlamentarizmus Piacgazdaság Pluralizmus 
Politikai nemzet Rendszerváltás Szociális jogállam Szociális biztonság Szólásszabadság (a 
véleménynyilvánítás szabadsága) Többpártrendszer Többségi elv Tulajdonjog 
(tulajdonvédelem) Ügyészség Választási rendszer Választójog Visszaható hatályú jogalkotás 
(és jogbiztonság) 
 
Jelentés a kormánypártok alkotmánybíró-jelöltjeiről. 2011. június 20. 
 
A kormánypártok alkotmánybíró-jelöltjeiről Nyilvános Jelentést készített a Társaság a 
Szabadságjogokért (TASZ) és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT). A Jelentés 
célja, hogy az országgyűlési képviselők tájékozott döntést tudjanak hozni azokról a 
bírójelöltekről, akik tizenkét évig lesznek alkotmányos jogaink védői.    
 
 
 
 



A magyar kormány esete a Velencei Bizottsággal. 2011. július 18. 
 
A Velencei Bizottság nemrég adott ki Magyarország Alaptörvényéről. A jelentésről hiteles 
fordítás hiányában és a kormánypártok képviselőinek félrevezető nyilatkozatai miatt téves kép 
alakulhatott ki a közvéleményben. Annak érdekében, hogy a nyilvánosság valós 
információkkal rendelkezzen a Velencei Bizottság kritikáiról, az Eötvös Károly Intézet, a 
Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közösen elemzést készített a 
Velencei Bizottság jelentéséről és az ahhoz kapcsolódó kormányzati reakciókról.    
 
2011 szeptemberétől: Jogállamvédők projekt 
 
Az elmúlt idők jogállamra mért csapásai a korábban csak ad hoc jelleggel kooperáló civil 
szervezeteket (a Magyar Helsinki Bizottságot, a Társaság a Szabadságjogokért szervezetet és 
az Eötvös Károly Intézet) arra ösztönözte, hogy tevékenységük permanens összehangolásával 
növeljék a közhatalmon kívüli kontroll hatékonyságát. A projekt keretében folyamatos 
monitorozzuk az alkotmányosság követelményeinek hazai megvalósulását, és korlátozott 
eszköztárunkból merített lehetőségekkel élve lépünk fel egységesen a kormányzat 
jogállamsértő normatív aktusai, valamin egyedi intézkedéseivel szemben. 
 
Tovább gyengül az alkotmányvédelem. 2011. október 28. 
 
Elemzést készítettünk a Magyar Helsinki Bizottsággal és a Társaság a Szabadságjogokért 
jogvédő szervezettel az új, Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslatról. Az elemzés szerint 
az új szabályok alapján működő Alkotmánybíróság kevésbé lesz képes alkotmányvédelmi 
feladatainak ellátására, ezáltal növekszik a parlament hatalma és gyengül az alapvető jogok 
védelme.    
 
Írás a falon. Rövid elemzés az információszabadság állapotáról. 2011. július 28. 
 
Majtényi lászló írása a HVG Online-on jelent meg. „Az angol felvilágosodás nagyjai 
fogalmaztak a legerőteljesebben és a legszebben is, ha az állam titkairól szóltak: hogy 
rendszerint a hatalom birtokosainak baljóslatú érdekei állnak a titkok mögött, meg hogy a 
közügyekben a titkosság nem más mint illetlenség….” 
 
A kettesszámú felelős avagy az Alkotmánybíróság betlije    
 
Az Alkotmánybíróság hatásköre megváltozásának és a változás módjának elemzése, amely 
megjelent az Élet és Irodalom 2011. szeptember 23-i számában.  
 
Az alaptörvény asztala 
 
A HVG-s rövid elemzésünket az Alaptörvény asztaláról szóló írással nyitottuk. Az írás a 
Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása és az asztal 
összefüggéseit vizsgálta. 
 
A D-Day és a hatalom cinkelt kártyái 
 
Szintén a HVG-s sorozat részeként tettük közzé a 2011. őszi tüntetések betiltásával 
kapcsolatos bírósági határozatok rövid és közérthető elemzését.  
 
 



A jogállam tragédiája 

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért 
közösen elemezte az Országgyűlés által elfogadott igazságügyi törvénycsomagot.  

 
3. Kiadványok 
 
Az elveszejtett alkotmány 
 
Elkészítettük és a L’Harmattan kiadóval közösen kiadtuk 
Az elveszejtett alkotmány című kötetet. A kötet gerincét 
azok az írások adják, amelyekben egy kerek éven át 
hónapról-hónapra rendszeresen a HVG-ben a hazai 
jogállam pusztításának állomásait elemeztük. A kötet 
tartalamazza továbbá a Két alkotmány (1989-2011) címmel 
2011. márciusában a Nyílt Társadalom Archívumban tartott 
konferencia előadásainak szerkesztett változatát, amellyel a 
89-es alkotmány híveinek nyújtottunk megszólalási 
lehetőséget.  
 
Nem engedünk a 89-ből rajongói oldal 
 
A korábban létrehozott Nem engedünk a 89-ből Facebook 
rajongói oldalt továbbra is karban tartottuk. Itt az 
alkotmányossággal kapcsolatos rövidebb gondolatainkat, 
kritikáinkat fogalmaztuk meg, és tettük nyilvánvalóvá, hogy 
mivel miért nem értünk egyet. A közösségi médiában állandóan moderált vitatkozási 
lehetőséget biztosítunk a témában értelmesen megnyilvánulni kívánó közönség számára. Az 
oldalon moderált fórumozási lehetőséget biztosítottunk a felhasználók valós nevével. 
 
4. Nagyobb projektek 
 
Alapjogok a bírósági ítélkezésben 
 
Folytatjuk az alapjogi bíráskodással kapcsolatos alapkutatásunkat. A beszámolási időszakban 
tudományos publikációink jelentek meg a témában és elkészült az alapjogi ítéleteket 
tartalmazó adatbázisunk is.  
 
Írjuk át együtt a Médiatörvényt! 
 
Folytattuk az ilyen című projektünket, a beszámolási időszakban szélesítettük a közös 
szerkesztésre meghívottak körét. Terveink szerint ezt a prjektet üsszekapcsoljuk a Mérték 
Médiaelemző Műhely című projekttel. 
 
Mérték Médiaelemző Műhely 
 
E 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. 








