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Adószám

Transparency International Magyarország Alapítvány
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (2006.10.30-12.31)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
adatok E Ft-ban
Előző év
-

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév
2006.12.31

A. Befektetett eszközök

0

0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B. Forgóeszközök

0

252

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

0

252

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

0

252
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Adószám

Transparency International Magyarország Alapítvány
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
adatok e Ft-ban
Előző év
D. Saját tőke

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév
2006.12.31

0

210

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

0

255

II. Tőkeváltozás/Eredmény

0

0

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

-45

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E. Céltartalékok

0

0

F. Kötelezettségek

0

0

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

42

Források összesen

0

252

(közhasznú tevékenységből)
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Adószám

6. Számú melléklet
Transparency International Magyarország Alapítvány
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2006
adatok E Ft-ban
Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

-

módosításai

2006

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

0

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

a) alapítótól

0

0

b) központi költségvetésből

0

0

c) helyi önkormányzattól

0

0

d) egyéb

0

0

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

5. Egyéb bevétel

0

0

6. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C. Összes bevétel (A+B)

0

0

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

45

Anyagjellegű ráfordításai

0

45

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Értékcsökkenési leírás

0

0

Egyéb ráfordítások

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

Rendkívüli ráfordítások

0

0

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

0

0

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Értékcsökkenési leírás

0

0

Egyéb ráfordítások

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

Rendkívüli ráfordítások

0

0

F. Összes ráfordítás (D+E)

0

45

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

-45
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1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: Transparency International Magyarország Alapítvány
2. Képviselők: Márkus Ágnes Eszter és Alexa Noémi kuratóriumi tagok önálló képviseleti
joggal
3. Székhely: 1096. Budapest, Garay utca 29-31. I/1.
4. Levelezési cím: 1096. Budapest, Garay utca 29-31. I/1.
5. Adószám: 18192744-1-42
6. TB törzsszám: 18192744-1-42
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60945/2006/1. 2006. október 30.
9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya:

Pk.60945/2006/1. 2006. október 30.

10. A szervezet céljának rövid leírása:
A Transparency International Magyarország nemzetközi nem-kormányzati szervezet értékein
működik, célja a korrupciós problémák feltérképezése a Magyar Köztársaság területén,
megoldási javaslatok megfogalmazása, a nyilvánosság tájékoztatása és képzése, az
átláthatóság ellenőrzése és elősegítése, különös tekintettel a közpénzek felhasználására.

2. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben nem részesült
költségvetési támogatásban.
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben az alábbi bevételeket
realizálta és az alábbi költségei merültek fel:
Bevételek
Banktól kapott kamat
495,-Ft
Összesen:
495,-Ft
Kiadások
Könyvelési díj
42.000,-Ft
Bankköltség
3.094,-Ft
Kiadások összesen:
45.094,-Ft
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben csak az alapítással
összefüggő tevékenységeket végzett.
4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben nem kapott cél szerinti
támogatásokat.
Ugyanakkor rendelkezik egy az American Chamber of Commerce in Hungary által
szerződésben ígért támogatással, melynek értéke 700.000,- Ft és amelyet a támogató
szervezett a NIS programra bocsátott rendelkezésre. Az adományozási szerződéssel
összhangban a támogatás pénzügyi rendezésére az Alapítvány adózóként történt bejegyzését
követően kerülhet sor, így az Alapítvány a fenti támogatás összegét a Számviteli törvény
rendelkezéseivel összhangban a folyósításkor 2007 évben számolja el, így az mint függő
követelés a 2006. év bevételei között a beszámolóban nem szerepel.
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben nem nyújtott cél szerinti
támogatásokat.
5. PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. 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.
6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK,
ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Transparency International Magyarország Alapítvány 2006. évben nem nyújtott sem
pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Kezdeményezésünk azzal a céllal jött létre, hogy a Transparency International vezető
nemzetközi korrupcióellenes szervezet értékei mentén kutatásokkal, szakmai és javaslatokkal
segítsük elő a magyarországi korrupció elleni küzdelmet. Önkéntes csoportunk 2006
májusában kezdte meg munkáját, majd a Transparency International Magyarország Alapítvány
létrehozásával intézményesült. Eddigi tevékenységünk alapján 2007 májusában válunk a
Transparency International nemzetközi hálózatának hivatalos tagjává. A TI rendszerének
értelmében szervezetünk önálló finanszírozású, pénzügyileg független a Transparency
International berlini központjától
Ezen belül a közvetlen feladatok között szerepel:
· Korrupciós, információ-szabadságot érintő, és ehhez kapcsolódó témájú kutatások
folytatása, kezdeményezése, illetve támogatása;
· Korrupció témájú vizsgálatok kezdeményezése, illetve támogatása;
· A korrupció, illetve a közpénzek felhasználási folyamatainak elemzése és vizsgálata;
· Kutatás a jogalkotó szervek működési gyakorlata és a jogalkotási folyamatok alakulása
terén;
· A közpénzekkel kapcsolatos általános szabályozási és jogalkalmazói (közigazgatási,
önkormányzati, igazságszolgáltatási, törvényességi felügyeleti) gyakorlat feltárása,
elemzése, vizsgálata és kutatása;
· Az átláthatósághoz, az információ-szabadsághoz kapcsolódó állampolgári és emberi
jogok érvényesülését akadályozó tényezők feltárása és bemutatása;
· A korrupció elterjedését serkentő és gátló tényezők feltárása és bemutatása, a
korrupció visszaszorítása a rendelkezésére álló eszközökkel;
· Az előbbiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó oktatási, képességfejlesztési,
ismeretterjesztési és tanácsadási feladatok ellátása;
· honlap üzemeltetése és hírlevél és állásfoglalások kiadása, a közvélemény és a sajtó
tájékoztatása kutatási eredményeiről;
Projektek
Nemzetközi egyezmények monitorozása

A ma létező korrupcióellenes egyezmények és eszközök azt a kilencvenes évek elején
létrejött nemzetközi egyetértést tükrözik, amely felismerte, hogy a korrupció egy
korrupció világméretű és határokon átnyúló, fontos probléma, amelynek megoldásához
magas szintű politikai elkötelezettség nemzetközi színtéren egyeztetett megoldások
szükségesek. A dokumentumok mindegyike nemzetközi vagy regionális elvárások
keretrendszerét álltja fel, nemzeti szabályozást ír elő és elősegíti a nemzetközi
együttműködést. Némelyik szelektív megközelítést alkalmaz, és csak a probléma
bizonyos elemeit célozza, míg mások átfogó megoldást szorgalmaznak, és magukban
foglalják a prevenciót, a szankciók rendszerét, a pénzmosás elleni nemzetközi harcot
és a korrupció eredményeként megszerzett javak visszajuttatását, illetve az aláíró
államok számára juttatandó segítség módját is. A legfrissebb egyezmény, a 2003. évi
ENSZ Egyezmény a Korrupció Ellen, egyben a legátfogóbb is.
Bármennyire jelentősek is ezek a lépések, az egyezmények csak akkor segítik valóban
a korrupció visszaszorítását, ha elfogadásuk után a részes országok valódi
erőfeszítéseket tesznek a jogi szabályozás gyakorlatba átültetésére. Az egyezmény
aláírásában megnyilvánuló politikai akarat és reform lehetőségének kihasználása a
kormányok, a civil társadalom, a vállalati szektor és a nemzetközi intézmények aktív
szerepvállalásán múlik. A legelkötelezettebb kormányoknak bátorítani és támogatni
kell azokat az országokat, amelyek lassabban, kevéssé lelkesen vagy gyenge
forrásokkal kapcsolódnak be a folyamatba. A civil társadalom nyomást kell, hogy
gyakoroljon a kormányokra annak érdekében, hogy az egyezmények elfogadása
kormányzati prioritássá váljon, majd hogy az egyezmények követelményeit élettel
töltsék meg, és végül, hogy az egyezmények betartásáról elszámoltassák a nemzeti
kormányokat. A nemzetközi szervezetek pedig sokat tehetnek azért, hogy az
egyezmények a figyelem középpontjába kerüljenek (és ott is maradjanak) és egyben
fórumként szolgálhatnak a korrupció elleni közdelem terén történő előrelépés
megvitatására.
A Transparency International magyarországi munkacsoportja 2006-ban részt vett az
OECD Egyezmény végrehajtásának monitorozásában. A Transparency International
értékelte, hogy az egyes részes államokban mennyire tartják be az Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai 1997. november 21-én
elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezményében foglalt szabályokat. Munkacsoportunk tagjai a Magyarországra
vonatkozó adatokat szolgáltatták. Megvesztegetési esetek jelentése Az OECD
Egyezmény részes államaiban működő, a korrupciós esetek jelentésének helyet adó
folyamatok, intézmények és honlapok Transparency International által fenntartott
adatbázisához járultunk hozzá.
A Strukturális Alapok átlátható felhasználása Magyarországon
A Strukturális Alapok átlátható felhasználása című projekt alapját a Transparency
International Titkársága által 2005-ben készített, hét új tagállamra kiterjedő
helyzetelemzés adta; a program elemei a helyzetelemzésben azonosított problémák
megoldását szolgáló intézkedések voltak. Kutatásaink eredményei szerint a magyar
szabályozás és intézményrendszer az uniós normáknak összességében megfelel,
ugyanakkor a gyakorlati működésben komoly hiányosságok vannak még a tervezési

folyamatok átláthatósága, a kedvezményezettek jogbizonytalansága, a végrehajtás
eljárásrendjének túlszabályozása, valamint a közbeszerzési eljárások bonyolultsága
terén. Tekintettel arra, hogy a koordinációért felelős hivatal, és a végrehajtásban részt
vevő intézmények nyitottak a civil oldal véleményének befogadására, valamint, hogy a
tevékenységeik során szerzett tapasztalataikat kapacitásukhoz mérten igyekeznek a
rendszer egészébe beépíteni, bízunk abban, hogy ez jó alapot nyújt a rendszer további
fejlesztéséhez.
Civil összefogás a korrupció ellen
A Nemzeti Civil Alapprogram által finanszírozott program célja, hogy az abban részt
vevő szervezetek és magányszemélyek tartós szakmai együttműködésének
elősegítésével alapot adjon a Transparency International korrupcióellenes nemzetközi
civil szervezet magyarországi tagozatának újjászervezéséhez.
Jelenleg nem létezik Magyarországon olyan civil szerveződés, mely az átláthatóság, a
korrupció, az összeférhetetlenség területén vállalna fel „őrkutya” szerepet. Programunk
során az abban részt vevők hosszú távú, aktív együttműködésére alapozva kívánunk
egy szakmailag és szervezetileg erős, életképes új civil szerveződést létrehozni. A
korrupció több területen is komoly problémát okoz a magyar gazdasági és politikai
életben (párt- és kampányfinanszírozás, közbeszerzések, egészségügy, stb.) ezért a
nemzetközileg elismert korrupcióellenes civil szervezet tevékenysége hazánkban
hiánypótló szerepet töltene be. A TI a nemzeti szekciók számára szakmai támogatást
és akkreditációt nyújt, ugyanakkor azok jogilag és finanszírozásukban teljes mértékben
függetlenek a központi szervezettől, és minden esetben civil önszerveződés alapján
jöttek létre.
Programunk eredményeként várakozásaink szerint összeáll a magyar TI szakértői és
menedzsment magja, kialakul a szervezet formája és főbb finanszírozási
mechanizmusai. A program célja továbbá, hogy a magyar közgondolkodásban az
átláthatóság, korrupció és összeférhetetlenség újra előtérbe kerüljön, a problémák
megoldásához független szakmai hozzájárulás is megjelenjen.
Kelt: Budapest, 2007. május 31.
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kuratóriumi elnök

