Közhasznúsági és kiegészítő melléklet
2018.12.31.

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 2018-ss 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 2018-as 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.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
emberi és állampolgári jogok védelme
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.
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Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

lakosság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

8.000.000

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2018-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, 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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év Tárgyév
(1)
(2)

Ügyvezető

3169

3664

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

3169

3664

Előző év Tárgyév
(1)
(2)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

36717

27421

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

ebből:
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G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

36717

27421

H. Összes ráfordítás (kiadás)

36088

27374

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

23363

21065

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

36026

27396

629

47

0

0

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

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)/2≥10 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.
Támogatási projektek bemutatása
Támogatási program elnevezése

Támogató megnevezése
Kp-i ktgvetés
Támogatás forrása
Ök-i ktgvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama
Támogatási összeg
.. Tárgyévre jutó
.. Tárgyévben felhasznált
.. Tárgyévben folyósított
visszatérítendő
Támogatás típusa
vissza nem tér-ő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
személyi
dologi
felhalmozási
összesen

Delivering the message -- effective
communication and broader constituency

Open Society Institute

x
2018.01.01-2018.12.31.
12 000 USD
3 354 480 Ft
3 354 480 Ft
3 354 480 Ft
x

0 Ft
3 354 480 Ft
0 Ft
3 354 480 Ft
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Szöveges bemutatás

Az Open Society Institute, 2018
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.

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.
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Támogatási program elnevezése

Támogató megnevezése
Kp-i ktgvetés
Támogatás forrása
Ök-i ktgvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama
Támogatási összeg
.. Tárgyévre jutó
.. Tárgyévben felhasznált
.. Tárgyévben folyósított
visszatérítendő
Támogatás típusa
vissza nem tér-ő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
személyi
dologi
felhalmozási
összesen
Szöveges bemutatás

EKINT Akadémia

Rockefeller Brothers Fund

x
2017.03.10-2018.03.10.
30 000 USD
1 913 261 Ft
1 913 261 Ft
0 Ft
x

0 Ft
1 913 261 Ft
0 Ft
1 913 261 Ft
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.
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