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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 2017-es év folyamán is a 

jogállamiság ügyének napirenden tartása és a jogállam alapértékeinek védelme érdekében végezte 

munkáját. Változatlanul fő feladatunknak tekintettük az alkotmányosság és a jogállamiság 

alapértékeinek képviseletét, ennek megfelelően napirenden tartottuk az alkotmányosság 

helyreállításának ügyét, az alkotmányosság szempontjából kiemelt jelentőségű közéleti ügyekben 

nyilvános elemzéseket készítettünk és álláspontokat adtunk közre.  

Az Eötvös Károly Intézet a közhatalmon kívül álló és pártoktól független megfigyelőként rendszeresen 

elemzi és értékeli az alkotmányosság, azaz a korlátozott közhatalom-gyakorlás és az emberi jogok 

alapvető követelményeinek érvényesülését. Az intézet az alkotmányvédelem kérdésköreit különböző 

műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) dolgozza fel, illetve kidolgozza és 

népszerűsíti az alkotmányos helyreállítás lehetséges megoldásait.  

Mindemellett – és mindezzel összhangban – kiemelten fontosnak tartjuk a fellépést a polgárok és 

közösségeik autonómiájának védelme érdekében. Különösen fontosnak tartjuk az oktatás intézményei, 

az egyetemek és az iskolák autonómiájának, az oktatásban résztvevők – diákok, pedagógusok és 

egyetemi polgárok – jogainak védelmét. Így a 2017-es évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az 

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

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

továbbá 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 végrehajtását elősegíteni (konferenciát szerveztünk a témában, illetve levélben 

fordultunk az Európa Tanács végrehajtást ellenőrző szervéhez).  

2017-ben a Kft. több nagyobb projektet is megvalósított. 

 A jelenleg is folyamatban lévő EKINT Akadémia programunk első fázisa 2017 januárjában 

zárult le, e fázist a Forum for Civic Initiatives támogatta. Az első, négy hónapos időszak célja az 

volt, hogy a közélet iránt érdeklődő fiatalok számára támpontot nyújtson a demokratizálódási 

folyamat alkotmányos követelményeiről. A program második fázisa 2017 márciusában 

kezdődött a Rockefeller Brothers Fund finanszírozásában. A projektnek ez a szakasza a közélet 

iránt érdeklődő fiatalok demokratikus közéleti részvételét volt hivatott elősegíteni: a projekt 

keretében workshopokat szerveztünk, és mentorprogramot indítottunk a kiemelkedően teljesítő 

résztvevők számára, amely lehetővé tette számukra az általuk választott, valamely a 

demokratikus politikai működéssel kapcsolatos téma mélyebb feldolgozását.  

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

Foundation által támogatott Hatékony kommunikáció és szélesebb társadalmi támogatottság 

című projektünk, amelyben a Kft. fő profiljának, az alkotmányosság ügyének hatékony és 

széleskörű kommunikációjára vállalkoztunk. A projekt számottevő sikerekkel zárult 2017. 

december 31-én. 
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 2017-től a Goethe Intézettel együttműködve egy közel negyven ország részvételével zajló 

nemzetközi projektben jelenleg is arra keressük a választ, hogy mi a civil szervezetek 

felelőssége, és milyen eszközökkel élhetnek közös európai értékeink, a demokrácia, a 

jogállamiság, az emberi jogok védelmében, különösen is mit tehetünk mindezért egy illiberális 

államban.  

 Korábbi évek tevékenységét folytatva kiemelten foglalkoztunk az egyetemi autonómia 

kérdésével, jelentőségével: tematikus videókat készítettünk az egyetemi politizálás határainak 

legfontosabb kérdéseiről, amelyeket egy, az egyetemi autonómiáról szóló konferencián 

mutattunk be februárban. Szeptemberben nyílt levélben tiltakoztunk a Putyin orosz elnöknek 

jogsértően adományozott debreceni egyetemi díszpolgári cím miatt, majd novemberben az 

ügyben a fenntartóhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordultunk. Az egyetemi 

demokráciáért folytatott törekvéseinket 2017 decemberében az MVM is támogatta egymillió 

forinttal.  

 Mindemellett több platformon is felszólaltunk a politikai pedofília ellen a nyilvánosság előtt, a 

politikusoknak és a pedagógusoknak szóló irányelvek után irányelveket dolgoztunk ki újságírók 

számára, decemberben pedig kerekasztal-beszélgetést szerveztünk arról, hogy kinek a 

felelőssége a politikai pedofília megakadályozása. Önkénteseket is toboroztunk, hogy a 

kampányban figyelhessük, összegezhessük és értékelni tudjuk, milyen mértékű a jogsérelem. 

Több politikus most is követi az EKINT ajánlásait, akik pedig nem teszik, azokra továbbra is 

felhívjuk a nyilvánosság figyelmét. 

 

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: 

2017-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, az alkotmányosság 

értékei kapcsán a Kft. szakértelme megkerülhetetlen. Az oktatási intézményeket, valamint az 

egyetemeket célzó programjaink a fiatalok demokráciára nevelését mozdították elő, valamint segítik 

őket abban, hogy jogtudatos állampolgárokká váljanak. Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. 

mindemellett az alkotmányos értékek népszerűsítése érdekében az év folyamán több rendezvényt is 

szervezett a nagyközönség és a szűkebb szakmai közönség részére egyaránt, rendezvényeink 

összeállítása során pedig folyamatosan és tudatosan törekedtünk a fiatal generáció megszólítására. 

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 
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év 

(1) 

Tárgyév 

(2) 

 Ügyvezető 3511 3169 

    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3511 3169 

 

Alapadatok Előző év 

(1) 

Tárgyév 

(2) 

B. Éves összes bevétel 52300 36717 

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)] 52300 36717 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 53687 36088 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 23719 23363 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 23719 36026 

K. Adózott eredmény -1387 629 

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 
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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.  

 Január 30-án az EKINT Akadémia részeként beszélgetést szervezünk – elsősorban – 

fiatal közönségünk számára a bal- és a jobboldali populizmusról és a politikai 

korrektségről. Többek között megvitattuk azt is, milyen eszközökkel lehet küzdeni a 

populizmus ellen, mit tud egyáltalán enélkül mondani a liberális demokrácia a 

leszakadó rétegeknek, körbejártuk továbbá, hogyan kapcsolódik mindehhez a politikai 

korrektség, illetve hogy lehetséges-e napjainkban választást nyerni populista technikák 

alkalmazása nélkül.  

 Március 18-án ismét megszerveztük hagyományossá vált közéleti és kulturális 

fesztiválunkat, Legyen köztársaság! címmel. A kulturális programokkal (Bíró Kriszta, 

Závada Pál, Németh Róbert, Barkóczi Noémi, Lázár Domokos, Parti Nagy Lajos, 

Kováts Kriszta) színesített fesztiválon aktuális közéleti ügyeket vitattunk meg, a 

témákban elismert szakértők pódiumbeszélgetések keretében ütköztették 

álláspontjukat változatos panelekben (többek között azzal kapcsolatban, miért nem 

állja meg a helyét a kormányzati narratíva a civilekkel kapcsolatban, hogyan érdemes 

kezelni a támadásokat és milyen stratégiák jöhetnek szóba, illetve a Momentum 

megjelenéséről és a politikai palettán betöltött szerepértől, továbbá arról, milyen 

felelőssége van az egyes társadalmi aktoroknak a nemek közti egyenlőség 

megteremtésében).  

 Március 21-én az EKINT műhelybeszélgetést szervezett a nemzetbiztonsági célú titkos 

információgyűjtés alkotmányos kontrolljának biztosításáról. Az Átlátszó polgárok, 

átlátszó indokok című rendezvényen egy asztalhoz ültek a titkos megfigyelés hazai 

szakértői az érintett intézmények képviselőivel. A vitában résztvevő nemzetbiztonsági 

szakértők, jogászok és az állami szféra delegáltjai valódi érveket ütköztettek, melynek 

során egymástól olykor markánsan különböző álláspontok kerültek közelebb 

egymáshoz.  

 Április 30-án kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az álhírekről és az általuk teremtett 

alternatív politikai valóságról, amely során körbejártuk, milyen hatása van az 

álhíreknek a médiára és a médiafogyasztásra, a civil szférára, valamint a 

közvéleményre. Kitértünk arra is, hogy mindez hogyan használható fel a politikai 

életben és milyen hatással bír a demokrácia állapotára nézve, illetve szó esett arról is, 

hogy mit tehet ez ügyben a Facebook vagy a Google, hogyan segíthetnek 
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megszüntetni azt, hogy a médiafogyasztók mesterségesen szűrt információkon 

keresztül tájékozódjanak.  

 Május 9-én A nép a parlament falain belül és kívül címmel konferenciát szerveztünk, 

amelyen pódiumbeszélgetések keretében meghívott szakértőkkel közösen megvitattuk, 

hogy van-e alternatívája, és válságban van-e napjainkban a képviseleti demokrácia, 

illetve hogy milyen fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre, és hogyan alakítható 

a közvetlen részvétel eszköztára.  

 Július 4-én gyorskonferenciát szerveztünk a polgári engedetlenségről és a civil törvény 

bojkottjáról.  

 Ugyancsak májusban, az EKINT Akadémia keretein belül háromrészes 

workshopsorozatot szerveztünk Pécsett, amely háttérismereteket kínált az 

alkotmányosságról és a jogállamiságról, illetve a békés tiltakozási formák 

lehetőségeiről. Az ismeretátadáson túlmenően kis létszámuknál fogva ezek a 

rendezvények a közösségiség élményét is megteremtették a részvevő hallgatók 

számára, akik közül a worshopokon tanúsított eredményeik alapján kiválasztásra 

kerültek azok, akik részt vehettek az Eötvös Károly Intézet által biztosított 

mentorprogramban, amelynek keretében tovább mélyíthették megszerzett tudásukat. 

Az EKINT Akadémia második fázisában a háromrészes workshop-sorozat Budapesten 

is megrendezésre került az év decemberében.Saját szervezésű rendezvényeink mellett 

a nyár folyamán részt vettünk a Bánkitó és a Sziget fesztiválokon, amelyeken az 

alkotmányosság alapértékeinek fontosságát bemutató interaktív programjainkkal 

igyekeztünk felhívni az említett fesztiválok fiatal közönségének figyelmét ezeknek az 

elveknek a jelentőségére, illetve figyelmen kívül hagyásuk veszélyeire.  

 Október 22-én a korábbihoz hasonlóan nagy érdeklődés mellett ismételten 

megszerveztük a Legyen Köztársaság! kulturális fesztivált, amelyen meghívott 

vendégeinkkel megvitattuk a magyar mozgalmak és a polgári engedetlenség 

kapcsolatát, tanulságait, kitértünk a választások tétjének elemzésére, áttekintettük a 

pártok és az alkotmányos helyreállítás viszonyát, és körbejártuk az állam kampány- és 

propagandatevékenységének határait, társadalomra gyakorolt hatásait. A 

rendezvényen fellépett Bíró Kriszta, Dés László, Erdős Virág, Závada Pál, Parti Nagy 

Lajos, Balla Zsófia és Lázár Domokos.  

 Decemberben nagyszabású rendezvényt szerveztünk a Gödör Klubban a civilek 

helyzetéről, lehetőségeiről és eredményeiről.  

 Illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az Aurórában azzal kapcsolatban, kinek a 

felelőssége a politikai pedofília. 

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, 



Közhasznúsági és kiegészítő melléklet 

2017.12.31. 

Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 

állásfoglalásokkal, sajtóbeszélgetésekkel és interjúkkal reagáltunk az alkotmányosságot érintő 

közjogi fejleményekre.  

 Januárban elemzést adtunk közre a jogvédő szervezetek elleni kormányzati 

támadásokról, kiemelve, hogy a civil jogvédő szervezetek számára nem csak 

lehetőség, hanem kifejezett rendeltetés a közügyekben való részvétel.  

 Január 18-án közleményt adtunk ki arra reagálva, hogy január 13-án az 

Alkotmánybíróság Áder János köztársasági elnök indítványával egyetértve 

alkotmányellenesnek ítélte a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 

közigazgatási felsőbíróságra vonatkozó rendelkezéseit.  

 Februárban a TASZ-szal közös szakmai állásfoglalásban hívtuk fel az ombudsman 

figyelmét a szakgimnáziumi érettségi alkotmányos visszásságaira.  

 Márciusban közleményben hívtuk fel a figyelmet annak veszélyeire, hogy miután a 

strasbourgi bíróság két bangladesi menedékkérő ügyében elmarasztalta 

Magyarországot, a nyilvánosságban megjelentek olyan vélemények, amelyek az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének felmondását vagy egyes rendelkezéseinek 

felfüggesztését szorgalmazták.  

 Március végén állásfoglalást tettünk közzé a Közép-Európai Egyetem 

ellehetetlenítésével kapcsolatban a „lex CEU” törvényjavaslatra reagálva.  

 A Democracy Reporting International (DRI) felkérésére elemeztük a magyarországi 

alkotmánybíráskodás állapotát.  

 Április 24-én közzétettük elemzői álláspontunkat a szabad és méltányos választás 

szempontjairól az arányos választási rendszerre irányuló követeléssel kapcsolatban.  

 Elemeztük azt a két Magyarországot érintő indítványt, amelyeket az Európai 

Parlament május 7-i ülésén tárgyalt, és amelyek felvetették, hogy Magyarország nem 

tartja tiszteletben az Európai Unió alapértékeit, valamint egyértelműsítik, hogy 

autoriter rendszereknek nincs helyük az Európai Unióban.  

 Közleményt adtunk ki a civil törvény 2017. június 13-i elfogadására reagálva.  

 Június 21-én közzétettük álláspontunkat a polgári engedetlenségről és nyílt levélben 

fordultunk Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Trócsányi László igazságügyi 

miniszterhez.  

 Augusztus 24-én álláspontot tettünk közzé a nemzetbiztonsági célú titkos 

információgyűjtés független felülvizsgálatáról szóló törvénytervezetről. 

2.2 Támogatási projektek bemutatása 
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Támogatási program elnevezése Delivering the message -- effective 

communication and broader constituency 

Támogató megnevezése Open Society Institute  

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2015.01.01-2017.12.31. 

Támogatási összeg 95 000 USD 

.. Tárgyévre jutó 5 458 045 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 5 458 045 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 8 553 450 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 0 Ft 

dologi 5 458 045 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 5 458 045 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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Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 

Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt támogatásával megújult az 

EKINT honlapja, amelyet folyamatosan 

felhasználunk arra, hogy az EKINT 

szélesebb körben ismertté váljon, és minél 

több fiatal ismerje meg tevékenységünket. 

Minden bejegyzéshez tartozó 

figyelemfelkeltő képekkel, és a megjelenő 

tartalmak 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 online 

követését. A szűkebb szakmai 

rendezvények mellett 2017-ben is 

megtartottuk két Legyen köztársaság! című 

fesztiválunkat, decemberben a civil 

szervezetek feladataival, mozgásterével és 

eredményeivel foglalkozó, rendezvényt is 

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. Egyre 

gyakrabban megjelenő videós-infografikás 

tartalmaink jól példázzák ezirányú 

törekvéseinket. 

 

Támogatási program elnevezése Egyetemi Demokrácia     

Támogató megnevezése MVM Zrt.     

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés       

  Ök-i ktgvetés       

  nemzetközi forrás      

  más gazdálkodó  x     

Támogatás időtartama 2017.12. 15.-2018.12. 15.     

Támogatási összeg 1 000 000 Ft     

.. Tárgyévre jutó 0 Ft     
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.. Tárgyévben felhasznált 0 Ft     

.. Tárgyévben folyósított 1000000 Ft     

Támogatás típusa visszatérítendő       

  vissza nem tér-ő x     

          

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése       

személyi 0 Ft     

dologi 0Ft     

felhalmozási  0 Ft     

összesen 0Ft     

          

Szöveges bemutatás A projekt célja az egyetemi demokrácia 

ügyének előmozdítása. 
    

Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt érdemi megvalósítására a 2018-as 

évben kerül sor. 
    

 

Támogatási program elnevezése EKINT Akadémia 

Támogató megnevezése Rockefeller Brothers Fund 

Támogatás forrása Kp-i ktgvetés   

  Ök-i ktgvetés   

  nemzetközi forrás x 

  más gazdálkodó   

Támogatás időtartama 2017.03.10-2018.03.10. 

Támogatási összeg 30 000 USD 

.. Tárgyévre jutó 6 678 139 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 6 678 139 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 8 591 400 Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 

      

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 4 997 681 Ft 

dologi 1 680 458 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 6 678 139 Ft 
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Szöveges bemutatás A projekt célja a közügyek iránt érdeklődő 

fiatalok bevonása a demokratizálódás és 

alkotmányos helyreállítás folyamatába. A 

képzéssel és mentorprogrammal elsősorban 

olyan fiatalokat szólítunk meg, akik 

elkötelezettek a jogállamiság értékei iránt, 

de híján vannak azon tudásnak és 

kapcsolati hálónak, mely a társadalmi 

mozgalmak és az erőszakmentes változás 

előfeltételei.  

Az üzleti évben végzett tevékenység 2017-ben a projekt keretében háromrészes 

workshop-sorozatot szerveztünk először 

Pécsett, majd az év végén Budapesten is. 

Mindemellett mentorprogramot is 

indítottunk a pécsi rendezvényeken 

legkiemelkedőbben teljesítő fiatalok 

számára, amelynek keretében egy-egy 

szakértő személyes segítségével 

mélyedhettek el az érdeklődésüknek 

megfelelő témákban. 

 

Támogatási program elnevezése Intézményi támogatás (OSICS) 

Támogató megnevezése Open Society Institute 

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 8 405 405 Ft 

.. Tárgyévben felhasznált 8 405 405 Ft 

.. Tárgyévben folyósított 4 007 159  Ft 

Támogatás típusa visszatérítendő   

  vissza nem tér-ő x 
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése   

személyi 8 405 405 Ft 

dologi 0 Ft 

felhalmozási  0 Ft 

összesen 8 405 405 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. 

Az üzleti évben végzett tevékenység A projekt ideje alatt folyamatosan 

elemeztük és több ügyben értékeltük az 

Alkotmánybíróság közjogi helyzetét és 

tevékenységét. Emellett több rendezvényt, 

kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a 

demokráciára neveléssel kapcsolatban, a 

fiatalok tudatos és aktív közéleti 

részvételével kapcsolatos témákban, 

kiemelten foglalkoztunk például a politika 

és a civilek viszonyával, a politikai 

pedofíliával és a magyar politikai rendszer 

állapotának nyomon követésével, 

elemzésével, illetve bármely, az 

alaptevékenységünkbe tartozó felmerülő 

aktuális témával. 

 


