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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 31. (10:07:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
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i
A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.



Közzétevő cég adatai:

Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-919542 Adószám: 21544938-2-42 KSH szám: 21544938-7220-572-01
Székhely: Magyarország, 1088 Budapest Szentkirályi utca 11. 2. emelet 23. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2009. április 21.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)■

eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)■

kiegészítő melléklet (szövege: magyar)■

adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017; szövege: magyar)■

közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)■

Könyvelő

Vadkerti Krisztián Ferenc
Lakcím: Magyarország, 1125 Budapest Galgóczy utca 5-7. A.
épület 6. ajtó
Regisztrációs száma: 166712

Beküldő

Vadkerti Krisztián Ferenc
Lakcím: Magyarország, 1125 Budapest Galgóczy utca 5-7. A.
épület 6. ajtó
Adóazonosító: 8401472342
Beküldő személy képviseleti minősége:

Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett
téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti

évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 6 5 2
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 30.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a
gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

 

Dr. Majtényi lászló
Lakcím: Magyarország, 1224 Budapest Lehel utca 14.
Adóazonosító: 8306483499

Dr. Majtényi lászló
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A cég elnevezése: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-919542 Pénzegység: ezer
Adószáma: 21544938-2-42

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai
*

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó

módosítások **
Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 72 239
003. I. Immateriális javak 0 0
004. II. Tárgyi eszközök 72 239
005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
006. B. Forgóeszközök 24 154 8 751
007. I. Készletek 0 85
008. II. Követelések 115 872
009. III. Értékpapírok 0 0
010. IV. Pénzeszközök 24 039 7 794
011. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 4
012. Eszközök (aktívák) összesen 24 226 8 994
013. Források (passzívák)
014. D. Saját tőke 1 623 236
015. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
017. III. Tőketartalék 0 0
018. IV. Eredménytartalék -2 513 -1 377
019. V. Lekötött tartalék 0 0
020. VI. Értékelési tartalék 0 0
021. VII. Adózott eredmény 1 136 -1 387
022. E. Céltartalékok 0 0
023. F. Kötelezettségek 1 056 2 634
024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 056 2 634
027. G. Passzív időbeli elhatárolások 21 547 6 124
028. Források (passzívák) összesen 24 226 8 994

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
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2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai *
Lezárt üzleti év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. I. Értékesítés nettó árbevétele 79 0
002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
003. III. Egyéb bevételek 33 385 48 714
004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 9 516 13 161
005. V. Személyi jellegű ráfordítások 18 147 23 719
006. VI. Értékcsökkenési leírás 147 82
007. VII. Egyéb ráfordítások 4 887 9 598
008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 767 2 154
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 433 45
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 3 586
011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 433 -3 541
012. C. Adózás előtti eredmény 1 200 -1 387
013. X. Adófizetési kötelezettség 64 0
014. D. Adózott eredmény 1 136 -1 387

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 

A Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban “Társaság"), melynek székhelye 
1088 Budapest, Szentkirályi utca 11. 2. em. 23., főtevékenységként 7220'08 Társadalomtudományi, 
humán kutatás, fejlesztés  tevékenységet végez Magyarországon. 
 
A Társaság 2009. évben jött létre, átalakulással. A Társaság jogelődje az Eötvös Károly Közpolitikai 
Közhasznú Társaság. 
 
A törzsbetétek megoszlása 2016. 12.31-én az alábbiak szerint alakul: 
 
Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány     3.000.000,- HUF 100% 
 
A Társaságot a Cégbíróság 2009.07.08-án jegyezte be 01 09 919542 számon. 
 
A vállalkozás közhasznúsági besorolást nyert 2014.05.30-án. 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek 
(a továbbiakban a “Törvény”), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek 
megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, valamint az 
azokban bekövetkezett változások az alábbiak: 

2.1. A könyvvezetés módjának meghatározása 

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.  

2.2. A mérlegkészítés időpontja 

A 2016. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Társaság 2017.05.30-
ban határozta meg. 
 
2.3. Jelentős összeg meghatározása 
 
Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának 
szempontjából a Társaság „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és 
hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-
át, vagy 500 millió forintot. 
 
2.4. Immateriális javak 
 
A társaság az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az 
eszközöket előreláthatóan használni fogja. Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválásáról vagy 
költségként történő elszámolásáról az ügyvezető dönt. 
 
2.5.  Tárgyi eszközök 
 
A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik: 
 



Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 
 

Kiegészítő melléklet 
2016.12.31. 

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve) 
 

-2- 

� Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű 
használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt 
eszközökről a Társaság mennyiségi nyilvántartást vezet. 

� A 100 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében a Társaság lineáris értékcsökkenési 
módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének 
figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra számol el az üzleti év 
végén egyszer egy évben.  

 
A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők: 
 

  Év 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  50 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   3-7 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  7 

 
A várható maradványértékek eszközönként egyedileg kerülnek megállapításra. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb 
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló 
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan 
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor 
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 
 
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen 
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
 
A társaság nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés 
lehetőségével, mint értékelési eljárással. 
 
2.6. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 
 
2.7. Készletek 
 
A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezik készletekkel. 
 
2.8. Követelések 
 
A Társaság egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen 
mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az ügyvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján 
értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő 
összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és jelentős 
összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. 
 
 
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés 
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással 
csökkenti. 
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A Társaság nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés 
képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel. 
 
2.9. Értékpapírok 
 
A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban 
szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor a 
Társaság a mérleg fordulónapját veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett számolják el. 
 
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan 
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az 
ügyvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele 
alapján történik. 
 
2.10. Pénzeszközök 
 
A Társaság az időszak végén kettő devizás bankbetéttel (USD, EUR) rendelkezik. 
 
2.11.  Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 
A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Társaság időbeli elhatárolásként a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható 
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. 
 
2.12. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése 
 
A Társaság devizás követeléseinek összege 0e Ft, devizás kötelezettségeinek összege szintén 0 e Ft.  
 
2.13. Eredménykimutatás 
 
A Társaság élve a Törvény által biztosított választási lehetőséggel összköltség eljárással összeállított 
eredménykimutatást készít “A” formátumban. 
 

3. PÉNZÜGYI HELYZET, JÖVEDELMEZŐSÉG, LIKVIDITÁS 

Likviditási gyorsráta 2016.:  2,96 
 
Likviditási gyorsráta 2015.:  22,87 
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4. ELLENŐRZÉSBEN, ÖNELLENŐRZÉSBEN FELTÁRT HIBÁK HATÁSA ÉVENKÉNTI 

BONTÁSBAN 

A Társaságnak a megelőző és tárgy időszakban sem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, 
önellenőrzés során feltárt hibája.  
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II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 
1. Ügyvezető javadalmazása 
 
A Társaság aláírásra jogosult tagja dr. Majtényi László. 
 
Tárgy évben az ügyvezető előleget, kölcsönt nem vett fel. 
 
2. Hátrasorolt eszközök 
 
A Társaságnak 2016. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze. 
 
3. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 
A Társaságnak 2016. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. 
 
4. Munkavállalók 
 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 6 fő. 
 
 
 



Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 
 

Kiegészítő melléklet 
2016.12.31. 

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve) 
 

-6- 

III. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
 
A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlítása nem korlátozott. 
 

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 
 
A Társaság tárgy időszak végén 0 e Ft értékű tárgyi eszközzel és 239 e Ft értékű immateriális 
jószággal rendelkezik. 
 
1.2.  Követelések 
 
A Társaság 2016. december 31-én 872 e Ft követeléssel rendelkezik. 
 
1.3. Saját tőke 
 

Jegyzett 
tőke

Jegyzett, 
de be nem 

fizetett 
tőke

Tőke-
tartalék

Eredmény-
tartalék

Lekötött 
tartalék

Mérleg 
szerinti 

eredmény

Nyitó érték 2016. január 
01-én 3 000 -2 513 1 136
Előző évi mérleg szerinti 
eredmény átvezetése 1 136 -1 136
Tőkeemelés
Befizetés jegyzett tőkére
Eredménytartalék 
felhasználás
Tárgyévi mérleg szerinti 
eredmény -1 387

Záró érték 2016. 
december 31-én 3 000 0 0 -1 377 0 -1 387

 
 
 
1.5. Céltartalékok  
 
A Társaság a megelőző és tárgyidőszakban sem képzett céltartalékot. 
 
1.6. Hátrasorolt kötelezettségek  
 
A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel. 
 
1.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. 
 
1.8. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei 2016. december 31-én a következőképpen alakultak: 
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Szállítók 693 e Ft 
Tagi kölcsön 0 e Ft 
Egyéb 1 941 e Ft 
 
Összesen 2 634 e Ft 
 
1.9.  Időbeli elhatárolások 
 
A Társaságnál 2016. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások egyenlege 6 124 e Ft, az aktív 
időbeli elhatárolások egyenlege pedig 4 e Ft volt. 
 
 
2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
2.1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások 
 
A Társaság kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételt vagy ráfordítást nem számolt el tárgy 
időszak során. 
 
2.2. Társasági adó alap levezetése 
 
A társágnak vállalkozási tevékenységből származó jövedelme nem keletkezett, így társasági 
adófizetési kötelezettség nem terheli. 
 
A fizetendő társasági adó megállapítása: 
 
0 e Ft * 10 % = 0 e Ft. 
 
 
 
Budapest, 2017. május 30. 
 
 
 
  _______________________ 
 képviseletre jogosult 
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1. Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 11. 2. em. 23. 

Cégjegyzékszám: 01 09 919542 

képviselő neve: Dr. Majtényi László 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. profiljához igazodóan a 2016-os év folyamán is a 

jogállamiság ügyének napirenden tartása és a jogállam alapértékeinek védelme érdekében végezte 

munkáját. Változatlanul napirenden tartottuk az alkotmányosság helyreállításának ügyét, a közélet az 

alkotmányosság szempontjából kiemelt jelentőségű ügyeiben nyilvános álláspontokat adtunk közre, 

melyeket elemzésekkel is alátámasztottunk. A 2015-ben elmélyült menekültválságot a kormányzat 

Magyarországon saját politikai haszonszerzésre kívánta használni, s a 2016-os évet végigkísérte a 

menekültválságra hivatkozó, a terrorveszély-helyzetről szóló hatodik alaptörvény-módosítás, illetve a 

kvótanépszavazás utáni hetedik módosítási kísérlet. A Kft. álláspontokkal, sajtóbeszélgetésekkel, 

interjúkkal, infografikás videóval és elemzésekkel adott hangot mind az alaptörvény-módosításokat, 

mind a népszavazást illető kritikájának. Az idei évben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az 

oktatásra: következetes megszólalásokkal támogattuk az oktatók és diákok tiltakozáshoz való jogát, és a 

rendelkezésre álló eszközeinkkel védtük az egyetemi autonómiát. Az év során figyelemmel kísértük a 

titkos megfigyelés terén Strasbourgban megnyert Szabó és Vissy kontra Magyarország ügy itthoni 

fejleményeit, illetve ezek hiányát, és a lehetséges fórumokon igyekeztünk az ítélet magyarországi 

alkalmazását elősegíteni.  

Az alaptevékenység mellett a Kft. a 2016-os évben is továbbvitte korábban le nem zárult nagyobb 

projektjeit, a projektek körét pedig további elemekkel bővítette. 

 2016. május 31-én ért véget az Open Society Institute Budapest Foundation és a Rockefeller 

Brothers Fund által támogatott Egyetemi Polgár projektünk, mely a hallgatók demokratikus 

közéleti részvételét volt hivatott elősegíteni. A szerteágazó és sokféle tevékenységet felölelő 

projekt keretében irányelveket készítettünk az egyetemi politizálás szabályozásához, valamint 

Magyarországon elsőként szorgalmaztuk az egyetemi ombudsmani rendszer felállítását, s 

kidolgoztuk az ezt lehetővé tevő modellszabályzatot. 

 A 2016 szeptemberére elkészült, a kvótanépszavazásról szóló és a felelős állampolgári döntést 

segítő infografikás videónkat megalapozó tanulmányunkat a Friedrich Ebert Stiftung támogatta.  

 2016. november 30-án zárult le a Holland Királyság Külügyminisztériuma által támogatott 

Youth Engagement for Conscious Citizenship nevű projektünk, melyben a Kft. egy hat civil 

szervezetből álló konzorciumot vezetett, s melynek célja egy olyan oktatási tananyagcsomag 

összeállítása volt, mely a tájékozott közösségi és közéleti részvételt erősíti a középiskolás és 

felsőoktatásban tanuló diákok körében. 

 2015. január 1-jével kezdődően három éven át tart az Open Society Institute Budapest 

Foundation által támogatott Hatékony kommunikáció és szélesebb társadalmi támogatottság 

elnevezésű projektünk, melyben a Kft. fő profiljának, az alkotmányosság ügyének hatékony és 

széleskörű kommunikációjára vállalkoztunk. A projekt 2017. december 31-én ér véget. 

 2016. szeptember 20-ával indult a Forum for Civic Initiatives által támogatott EKINT Akadémia 

programunk, mely négy hónapon át fut azzal a céllal, hogy az érdeklődő közönség, főként a 
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közélet iránt érdeklődő fiatalok számára támpontot nyújtsunk a demokratizálódási folyamat 

alkotmányos követelményeiről.  

 2016. november 15-től egy éven át működési támogatásban részesíti a Kft-t az Open Society 

Institute Budapest Foundation az alaptevékenységünk ellátásának elősegítésére. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

emberi és állampolgári jogok védelme 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8.000.000   

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

2016-ban 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. A középiskolákat, valamint az egyetemeket célzó 

programjaink a fiatalok demokráciára nevelését mozdították elő, valamint segítik őket abban, hogy 

jogtudatos állampolgárokká váljanak. A kvótanépszavazás, majd az alaptörvény-módosítások kapcsán 

kiadott anyagaink minden eddiginél nagyobb számú közönséget értek el, rendezvényeink összeállítása 

során tudatosan törekedtünk a fiatal generáció megszólítására. Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú 

Kft. az alkotmányos értékek népszerűsítése érdekében az év folyamán több rendezvényt is szervezett a 

nagyközönség és a szűkebb szakmai közönség részére egyaránt. Tapasztalataink szerint hetente több 

alkalommal is előfordulnak olyan közéleti témák, melyben szükség van megszólalásunkra, ezért 

eredményeink folyamatosak.   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző 

év 

Tárgyév 

      

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző 

év (1) 

Tárgyév 

(2) 

 Ügyvezető 1 999 3 511 

    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1 999 3 511 
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Alapadatok Előző 

év (1) 

Tárgyév 

(2) 

B. Éves összes bevétel 33 897 52 300 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 33 897 52 300 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 32 697 53 687 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 18 147 23 719 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 32 697 23 719 

K. Adózott eredmény 1 136 -1 387 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

 0 0  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 
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2. Közhasznúsági kiegészítő melléklet 

2.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek 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. 

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 kulturális programokkal (Fullajtár 

Andrea, Závada Péter, Kováts Kriszta, Darvasi László, Bíró Kriszta, Parti Nagy Lajos, 

Lázár Domokos) színesített fesztiválon aktuális közéleti ügyeket vitattunk meg, a 

témákban elismert szakértők pódiumbeszélgetések keretében ütköztették 

álláspontjukat változatos panelekben (Iskola a határon; Autoriter rendszerek elleni 

népmozgalmak tanulságai; A népszavazás, mint politikai eszköz). 

 Október 22-én hasonlóan nagy érdeklődés mellett megismételtük a fesztivált, melyet 

Esterházy Péter emlékének ajánlottunk, s vendégül láttuk az Eleven emlékmű 

aktivistáit. A fesztiválon megidéztük az 1956-os forradalom szellemét és ettől nem 

függetlenül eszmét cseréltünk a zsarnoki - félzsarnoki rendszerek demokratikus 

átalakításának lehetőségeiről. A rendezvényen fellépett Bíró Kriszta, Dés László, 

Radnóti Sándor, Kerékgyártó István, Závada Pál, Parti Nagy Lajos, Bálint András, 

Bán Zsófia, Spiró György, Lázár Domokos. A pódiumbeszélgetések a következő 

témákat dolgozták fel: Sajtószabadság és propaganda az illiberális államban; 

Menekültügyi helyzet 1956-ban és most; Demokráciák és diktatúrák természete, és a 

kettő közti átmenet. 

 Az Alaptörvény életbe lépésének ötödik évfordulóján, április 23-án szabadegyetemmel 

emlékeztünk meg arról, hogy szabadságszerető emberek jó lelkiismerettel az 

Alaptörvénynek sem szellemét, sem szavait nem ünnepelhetik. A szabadegyetem 

ötperces előadásainak résztvevői Fleck Zoltán, Szentpéteri Nagy Richárd, Kőszeg 

Ferenc, Lakatosné Jutka, Bolba Márta, Törley Katalin, Léderer Sándor, Mráz Attila 

voltak. Az egyes előadások között Fullajtár Andrea olvasott fel és Lázár Domokos 

zenélt. 

 Május folyamán Budapesten két alkalommal, valamint egy-egy alkalommal 

Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden tartottunk nyilvános vitafórumokat az 

Egyetemi Polgár projektünk keretén belül, melyen az egyetemi politizálás kérdéskörét 

meghívott budapesti és helyi szakértők segítségével jártuk körül az érdeklődő 

hallgatósággal. 
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 Szeptember során sajtóbeszélgetés keretében mutattuk be a kvótanépszavazást elemző 

tanulmányunkat és a felelős állampolgári döntést támogató infografikás videónkat. 

 Az EKINT Akadémia keretén belül november 25-én filmvetítést és beszélgetést 

rendeztünk a diktatúrák ellenében használható erőszakmentes eszközökről. 

Beszélgetőpartnereink Bíró Imola és Fleck Zoltán voltak. 

 Szintén az EKINT Akadémia keretén belül december 1-jén a civilek, a politika és a 

pártpolitika sokat vitatott viszonyáról rendeztünk beszélgetést. Vendégeink Diószegi-

Horváth Nóra, Juhász Péter, Kovács Gergely, Udvarhelyi Tessza, Vágó Gábor voltak. 

Továbbvittük hagyományos jogállamfigyelő tevékenységünket, melynek keretében számos 

rövidebb és hosszabb lélegzetű elemzést készítettünk az év folyamán. 

Szükség esetén megszólaltunk a közélet szempontjából jelentős, állásfoglalásunkat igénylő 

ügyekben. Így szóltunk az oktatásban február és március hónapokban tartott sztrájkok 

kapcsán, kifejtve a diákok és oktatók szabad véleménynyilvánításhoz és a sztrájkhoz való 

jogát. Közreadtuk az egyetemi politizálásról szóló irányelvünket és az egyetemi ombudsmani 

modellszabályzatunkat. Állásfoglalásokkal, sajtóbeszélgetésekkel és interjúkkal reagáltunk az 

Alaptörvény tervezett módosításaira. Az év elejétől kezdve végigkísértük és elemeztük a 

kvótanépszavazáshoz vezető folyamatot, illetve az azt követő kormányzati lépéseket. Számos 

esetben kezdeményeztünk jogi eljárásokat, amely tevékenység 2012. óta van jelen szakmai 

profilunkban: 2016-ban a rendelkezésre álló eszközökkel igyekeztünk fellépni a titkos 

megfigyelések ügyében hozott Strasbourgi döntés alkalmazásáért, vagy az egyetemi 

konzisztóriumok alaptörvény-ellenes jogkörei visszavételéért. Ez utóbbi ügyekben a 

belügyminiszterhez, az igazságügyi miniszterhez, az alapvető jogok országgyűlési biztosához 

fordultunk.  

Összességében elmondható, hogy szakmai profilunk sokszínűségét megőriztük és új 

elemekkel gazdagítottuk.  

2.2 Támogatási projektek bemutatása 

Támogatási program elnevezése Youth Engagement for Conscious 

Citizenship 

Támogató megnevezése A Holland Királyság Külügyminisztériuma 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   
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  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2015.10.01-2016.11.30. 

Támogatási összeg 24 451 000 HUF 

.. Tárgyévre jutó 16 632 088 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 16 632 088 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 7 227 990 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 15 759 834 Ft 

dologi 872 254 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 16 632 088 Ft 

      

Szöveges bemutatás A projektben az Eötvös Károly Nonprofit 

Közhasznú Kft. egy hat civil szervezetből 

álló konzorciumot vezetett, ennek 

megfelelően a donor által biztosított 

támogatási összeg a hat szervezet között 

oszlott meg. A projekt megvalósításában 

rész vett az Asimov Alapítvány, a Magyar 

Helsinki Bizottság, a Nonprofit Információs 

és Oktató Központ Alapítvány, a Társaság a 

Szabadságjogokért, és a Transparency 

International Magyarország. A projektben 

résztvevő szervezetek saját 

szakterületükhöz kapcsolódó oktatási 

anyagokat fejlesztettek. A tudástár célja a 

tájékozott közösségi és közéleti részvétel 
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elősegítése, a jogtudatosság erősítése, 

valamint a demokratikus jogállamiság 

alapértékei iránti elkötelezettség fejlesztése 

és megerősítése a magyarországi 

középiskolákban, illetve a felsőoktatásban 

tanuló korosztályban. 

Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt során a hat civil szervezet 12 

egységből álló tananyagcsomagot állított 

össze középiskolai ill. egyetemi oktatásban 

résztvevő hallgatók és tanáraik számára. Az 

EKINT által kidolgozott „Vitatkozom, tehát 

vagyok” című tananyag célközönsége a 

felsőoktatás résztvevői, a „Politika az 

iskolában” c. EKINT-tananyag pedig 

középiskolásokhoz szól.  Az interaktív, 

tanár és diák aktivitására egyaránt épülő 

tananyag jól használható állampolgársági 

ismeretek és etika oktatás keretében, illetve 

projektnapok alkalmával, 

szakkollégiumokban, tudományos 

diákkörökben. A hat szervezet által 

összeállított tananyag kidolgozását a projekt 

megvalósulása során próbatanítások 

követték, s az azok során levont tanulságok 

beépültek a tananyag végleges változatába. 

A projekt során a szervezetek hangsúlyt 

fektettek a tananyag minél szélesebb körben 

való terjesztésére, ennek érdekében 15 

felsőoktatási intézménnyel, 25 

középiskolával és 10 tanári szervezettel 

vették fel a kapcsolatot, s ezek közül 

számos intézményben szakértői prezentáció 

keretében tudták ismertetni a projekt célját, 

ill. magát a tananyagot. A tárgyév során, ill. 

a projekt lezárása előtt két sajtónyilvános 

projektbemutatóra is sor került. 
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Támogatási program elnevezése Delivering the message -- effective 

communication and broader constituency 

Támogató megnevezése Open Society Institute Budapest Foundation 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2015.01.01-2017.12.31. 

Támogatási összeg 26 996 000 HUF 

.. Tárgyévre jutó 9 284 200 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 9 284 200 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 8 376 600 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 6 295 085 Ft 

dologi 2 977 313 Ft 

felhalmozási  11 802 Ft 

összesen 9 284 200 Ft 

      

Szöveges bemutatás 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.  
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Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt támogatásával 2016 októberében 

elindult az EKINT modern, letisztult 

formájú, felhasználóbarát honlapja. Az 

esztétikai és tartalmi igényeket egyaránt 

kielégítő honlap lehetővé teszi, hogy az 

EKINT szélesebb körben ismertté váljon, és 

minél több fiatal ismerje meg 

tevékenységünket. Minden bejegyzéshez 

tartozó figyelemfelkeltő képekkel, és a 

posztok angol nyelvű fordításával a célunk 

a lehető legszélesebb társadalmi 

támogatottság elérése. Társadalmi 

támogatottságunk elősegítését szolgálták az 

év során megtartott rendezvényeink, melyek 

szakmai és tágabb közönségek bevonását is 

megcélozták. Rendezvényeinkről a projekt 

támogatásával videófelvételek készültek, 

lehetővé téve ezzel tevékenységünk on-line 

követését. A szűkebb szakmai 

rendezvények mellett 2016-ban is 

megtartottuk két Legyen köztársaság! című 

fesztiválunkat, illetve az Alaptörvény 

ötödik évfordulója alkalmából 

szabadegyetemet tartottunk a szélesebb 

közönség számára. Szakmai anyagainkat 

tudatosan olyan formában igyekszünk a 

nyilvánosság elé tárni, hogy azok 

közérthetőek legyenek, biztosítva ezzel azt, 

hogy üzeneteink minél több emberhez 

eljussanak. A kvótanépszavazásról készített 

infografikás videónk jó példája ezirányú 

törekvésünknek: mind a megtekintések 

száma, mind álláspontunk sajtóbeli 

visszhangja tükrözi elért sikerünket. 

 

Támogatási program elnevezése University Citizens 

Támogató megnevezése Open Society Institute Budapest Foundation 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   
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Támogatás időtartama 2015.01.01-2016.05.31. 

Támogatási összeg 5 210 000 HUF 

.. Tárgyévre jutó 2 755 036 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 2 755 036 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 0 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 840 130 Ft 

dologi 1 914 906 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 2 755 036 Ft 

      

Szöveges bemutatás 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. 
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Az üzleti évben végzett tevékenység 1) A projekt során kifejtett 

tevékenységünket megalapozó szociológiai 

és jogi tanulmányok révén feltártuk az 

egyetemi demokrácia és az egyetemi 

polgárság jogainak védelme szempontjából 

releváns legfőbb problémákat, amelyek 

tudatában hatékonyabban tudtuk kidolgozni 

a projekt fő céljainak eléréséhez szükséges 

lépéseket. 2) 2016 áprilisában publikáltuk 

irányelvünket az egyetemi politizálásról, 

mely a demokratikus elkötelezettség 

jegyében az egyetemi polgárok 

politizálásának alapvető kereteit és a 

politikusok egyetemi megjelenésének 

határait jelöli ki. Az irányelvet valamennyi 

magyar felsőoktatási intézménynek 

megküldtük, egyúttal felajánlottuk szakmai 

segítségünket mindazon felsőoktatási 

intézményeknek, amelyek az irányelvet 

beépítenék szabályozásukba. 3) Az 

egyetemi demokrácia témájának nyilvános 

diskurzus tárgyává tétele és az egyetemi 

polgárság közéleti aktivitásának növelése 

érdekében két fővárosi és négy vidéki 

egyetemi helyszínen tartottunk nagy sikerű 

közéleti vitafórumokat, amelyek jó 

alkalomként szolgáltak az irányelv 

terjesztésére és népszerűsítésére is. 4) Az 

egyetemi hallgatók demokratikus értékek 

melletti elkötelezettsége erősítésének 

érdekében három tematikus videót 

készíttettünk, melyekben az egyetemi 

politizálás határainak legfontosabb 

kérdéseiről beszélt három ismert közéleti 

személyiség: Fleck Zoltán tanszékvezető 

egyetemi tanár, jogszociológus; Papp Réka 

Kinga, neves újságíró és aktivista és Gulyás 

Márton, a közéleti kérdésekben hazánkban 

egyik legtöbbet felszólaló, egyetemisták 

körében is közkedvelt aktivista. 5) Abból 

kiindulva, hogy egyetemi demokrácia 

megerősítése a felsőoktatás egyik 

legfontosabb stratégiai feladata, az Eötvös 

Károly Intézet kidolgozott egy egyetemi 

ombudsmani modellszabályzatot, melyet 

alapul véve a magyar felsőoktatási 

intézmények létrehozhatják a saját egyetemi 

ombudsmani intézményüket, s ezzel 

hatékonyabb jogvédelmet nyújthatnak mind 
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az egyes egyetemi szereplők, mind az 

egyetemi polgárság egésze számára. A 

modellszabályzatot valamennyi hazai 

felsőoktatási intézménynek megküldtük. 6) 

Az egyetemi demokrácia és az egyetemi 

polgárság jogainak védelmét érintő releváns 

témákat, cikkeket, a projekt legfontosabb 

eredményeit a kifejezetten az egyetemi 

polgárságnak dedikált „Egyetemi 

demokrácia”  című blogon tettük közzé a 

projekt folyamán folyamatosan. 

 

Támogatási program elnevezése University Citizens 

Támogató megnevezése Rockefeller Brothers Fund 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2015.04.24-2016.06.30. 

Támogatási összeg 13 399 000 HUF 

.. Tárgyévre jutó 10 369 255 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 10 369 255 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 0 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 4 896 464 Ft 

dologi 5 472 791 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 10 369 255 Ft 

      

Szöveges bemutatás A projek két támogató finanszírózásában 

jött létre, így a részletes bemutatás az előző 

táblázatban olvasható. 

Az üzleti évben végzett tevékenység A projek két támogató finanszírózásában 

jött létre, így a részletes bemutatás az előző 

táblázatban olvasható. 
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Támogatási program elnevezése Intézményi támogatás - 2017 

Támogató megnevezése Open Society Institute Budapest Foundation 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2016.11.15-2017.11.15. 

Támogatási összeg 29 244 USD 

.. Tárgyévre jutó 200 000 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 200 000 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 4 312 613 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 200 000 Ft 

dologi 0 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 200 000 Ft 

      

Szöveges bemutatás Működési támogatásként a program alapvető 
célja annak biztosítása, hogy az Eötvös Károly 
Nonprofit Közhasznú Kft. zökkenőmentesen 
tudja ellátni küldetésként deklarált 
alaptevékenységét a magyarországi illiberális 
fordulat után, azaz 1) folyamatosan ellenőrizze 
és elemezze az alkotmányosság 
követelményeinek érvényesülését 2) jogi és 
más, elsősorban közpolitikai eszközökkel lépjen 
fel ezek érvényesítéséért 3) folyamatosan 
napirenden tartsa az alkotmányosság ügyét és 
gyakorlati lépésekkel is előmozdítsa az 
alkotmányos helyreállítás folyamatát. 
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Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt üzleti évre eső rövid időszakában 
folyamatosan elemeztük és több ügyben 
értékeltük az Alkotmánybíróság közjogi 
helyzetét és tevékenységét. Emellett a 
demokráciára nevelés terén kerekasztal-
beszélgetéseket szerveztünk a fiatalok tudatos 
és aktív közéleti részvételével kapcsolatos 
témákban, így az erőszakmentes aktivista 
mozgalmakról, illetve a civilek és a politika 
viszonyáról. 

 

Támogatási program elnevezése Ekint Akadémia 

Támogató megnevezése Forum for Civic Initiatives 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2016.09.20-2017.01.20. 

Támogatási összeg 10 764 USD 

.. Tárgyévre jutó 1 866 882 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 1 866 882 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 2 917 730 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 1 617 361 Ft 

dologi 249 521 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 1 866 882 Ft 
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Szöveges bemutatás A projekt célja a közügyek iránt érdeklődő 

fiatalok bevonása a demokratizálódás és 

alkotmányos helyreállítás folyamatába. A 

közösségi tereken rendezett 

rendezvényeken elsősorban olyan 

fiatalokat szólítunk meg, akik 

elkötelezettek a jogállímiság értékei iránt, 

de híján vannak azon tudásnak és 

kapcsolati hálónak, mely a társadalmi 

mozgalmak és az erőszakmentes változás 

előfeltételei.  

Az üzleti évben végzett tevékenység A 2016. évben a projekt keretében két 

rendezvényre került sor. November 25-én 

az Aurórában filmvetítéssel egybekötött 

beszélgetésen tekintettük át kortárs 

erőszakmentes mozgalmak történetét. 

Beszélgetőpartnereink Bíró Imola aktivista 

és Fleck Zoltán jogszociológus voltak. 

December 1-jén ugyanitt a civilek, a 

politika és a pártpolitika sokat vitatott 

viszonyáról rendeztünk beszélgetést 

Diószegi-Horváth Nóra, Juhász Péter, 

Kovács Gergely, Udvarhelyi Tessza és 

Vágó Gábor részvételével. 
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