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Azonosító adatok
Hivatalos név: TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30
Telefonszám: +36 1 2699534
Adószám: 18192744-2-41
Fővárosi Bíróság nyilvántartási szám: 01-01-0010071
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 60945/2006/1. 2006. október 30.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk. 60945/2006/1. 2006. október 30.
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló kettős könyvvitelt vezető közhasznú
egyéb szervezetek részére
Beszámoló fordulónapja: 2015. december 31
Elkészítés napja: 2016. május 20.
4 sz. határozatában 2016.05. 30-án
A beszámolót az alapítvány kuratóriuma a 2016/„1”

fogadta el.
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Egyszerűsített éves beszámoló
mérleg és eredménylevezetés
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Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetek részére
Fordulónap: 2015. december 31.
Előző év

Megnevezés

Tárgyév

1000HUF
01
.

A. Befektetett eszközök

2 439

1 267

02
.

I. Immateriális javak

1 289

175

03
.

II. Tárgyi eszközök

1 150

1 092

04
.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

05
.
06
.

B. Forgóeszközök

07
.

II. Követelések

1 232

1 764

08
.

III.Értékpapírok

3 166

3 150

09
.

IV. Pénzeszközök

39 745

16 213

10
.

C. Aktív időbeli elhatárolások

2 476

15 139

11
.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

49 058

37 533

0
44 143

I. Készletek

21 127

0

Budapest, 2016. május 30.
…………………………………………
képviselő aláírása
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Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetek részére
Fordulónap: 2015. december 31.
Előző év

Megnevezés

Tárgyév

1000HUF
12
.
13
.

D. Saját tőke

16 343

4 134

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

255

255

14
.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

5 172

16 088

15
.

III.Lekötött tartalék

0

16
.

IV. Értékelési tartalék

0

17
.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

8 913

-13 365

18
.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2 003

1 156

19
.

E. Céltartalékok

20
.
21
.

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

22
.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

23
.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 249

678

24
.

G. Passzív időbeli elhatárolások

29 466

32 721

25
.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

49 058

37 533

0
3 249

Budapest, 2016. május 30.
…………………………………………
képviselő aláírása
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678

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Megnevezés
1000HUF
1.
2.
3.

4.
5.

A.
6
7.
8.
9.
10
.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- adomány
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
ebből: - alapítótól kapott befizetés
- támogatások
Összes bevétel (1+-2+3+4+5)
ebből: - közhasznú tevékenység bevételei
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

Budapest, 2016. május 30.

Alaptevékenység
Előző év

Tárgyév

6 817
0
142 888
0
138 725
3 983
569
2 082
0
1 115
152 353
151 856
36 737
82 336
11 088
1 606
16 715
6 046

2 980
113 665
109 501
4 047
3 457
18 183
17 285
138 285
134 711
43 138
81 760
12 118
1 718
23 380
1 654

7

Vállalkozási
tevékenység
Előző év
Tárgyév
2 000
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2 003
0
0
0
0
0
0
0

1 156

1 156

Összesen
Előző év
8 817
0
142 888
0
138 725
3 983
569
2 082
0
1 115
154 356
151 856
36 737
82 336
11 088
1 606
16 715
6 046

Tárgyév
4 136
113 665
109 501
4 047
3 457
18 183
17 285
139 441
134 711
43 138
81 760
12 118
1 718
23 380
1 654

11
.
B.
C.
12
.
D.
13
.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

F.

Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózás előtti eredmény (A-B)
Adófizetési kötelezettség

0

0

0
143 440
143 440
10 916
0

151 650
151 650
-12 209

143 440
143 440
8 913
0

151 650
151 650
-13 365

0
0
2 003
0

Adózott eredmény (C-12)
Jóváhagyott osztalék

8 913
0

-13 365

2 003
0

10 916
0

-12 209

Tárgyévi eredmény (D-13)

8 913

-13 365

2 003

10 916

-12 209

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
930

0
0

0
930

0

0

Tájékoztató adatok
Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
Normatív támogatás
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel

Budapest, 2016. május 30.

1 112

0

8

1 156

……………………………………
képviselő aláírása
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Az ügyvezető összefoglalója 2015-ről1
A Transparency International Magyarország (TI) 2015-ben is folytatta a korrupció
kutatására és feltárására folytatott tevékenységét, és aktívan fellépett a korrupciós jelenségek
ellen. A TI alapcélja, hogy a nemzetközi mozgalom értékeit – átláthatóság,
elszámoltathatóság, felelősségvállalás, méltányosság – szem előtt tartva azonosítsa és
kutassa a korrupciós kitettséget Magyarországon, megoldási javaslatokat fogalmazzon meg
a korrupció csökkentése érdekében, tájékoztassa a nyilvánosságot, továbbá konkrét jogi
ügyekben segítséget nyújtson a korrupció kárvallottjainak, valamint képzéseket szervezzen
korrupciós és átláthatósági témákban. Munkánk során szorgalmazzuk a korrupciós
kitettséggel szorosan összefüggő átláthatóság megteremtését, különös tekintettel a
közpénzek felhasználására. A TI ezen értékek mellett kiállva, a tényekből kiindulva,
tárgyszerű megalapozottsággal küzd a korrupció ellen. Korrupciónak azt tekintjük, amikor
a ráruházott hatalommal visszaélve a politika és a gazdaság szereplői saját zsebükre
dolgoznak, függetlenül attól, hogy ezt büntetőjogilag értelmezhetően illegálisan vagy a
törvény által szentesítve teszik-e.
A TI 2015-ben is – elsősorban – az állami-politikai korrupció ellen szólalt fel, felhívta
a figyelmet a rendszerszintű, sok esetben legalizált visszaélésekre. Csak néhány példa:
hangosan, a civil szervezetek közül elsőként (még 2014-ben) szót emeltünk a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) által létrehozott alapítványok pénzköltései ellen, feltártuk
a sportfinanszírozásban rejlő súlyos korrupciós kockázatokat, tudományos eszközökkel
kimutattuk az uniós projektek rendszerszintű túlárazását, továbbá tiltakoztunk a Paks II.
projekt átláthatatlan ügyei és az információszabadság szisztematikus szűkítése ellen.
A TI úttörő projektjei 2015-ben is aktívan hozzájárultak a hazai korrupciókutatáshoz,
továbbá a korrupció elleni eszközök kifejlesztéséhez. Az Európai Unió megbízásából
közbeszerzési jelzőrendszert hoztunk létre, amely az egyes közbeszerzések korrupciós
kockázatát azonosítja és listázza („red flags“). Befejeztük azt a projektet, amely az állami
vállalatok átláthatóságát vizsgálta, a közcégek közzétételi gyakorlata szerint. Lezártuk
a 2014-es választási év vaskos párt- kampányfinaszírozási projektjét, kiegészítve a 2015-ös
időközi választásokkal. Középiskolás tanárok körében teszeltük az általunk korábban

1

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység. A közfeladathoz kapcsolódó
jogszabályhelyeket az 1. sz. Melléklet tartalmazza.
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kifejlesztett korrupcióellenes tananyagot. Újszerű kezdeményezének számít az is, hogy
rendszeres – évi két – mentorprogramot indítottunk jelenlegi és jövőbeli oknyomozó
újságírók számára.
Az egyedi ügyek terén a legnagyobb eredményt azzal értük el, hogy több ízben is sikerrel
indítottunk közérdekű adatpert a Magyar Nemzeti Bankot és az által létrehozott alapítványok
ellen, s ezzel – igaz, ez már a 2016-os év fejleménye – megakadályoztuk azt az intézményi
abszurdomot, hogy a jegybank által teremtett és kezelt közpénz az alapítványok
közbeiktatásával „elveszítse közpénz jellegét“. Más konkrét ügyekben is éltünk
a jogorvoslat lehetőségével, és a többi közérdekű adatpereink nagy részét is megnyertük. A
TI feljelentésekkel és nyílt levelekkel hívta fel a figyelmet arra, amikor a kormányzati
befolyás alatt álló ügyészség félrenézett, és nem emelt vádat. A TI ugyanakkor nem
nyomozó hatóság, így túlzó és irreális elvárás, hogy minden esetben jogi bizonyítékokkal és
a maga teljességében tárja fel a konkrét (kormányzati) korrupciós ügyeket.
Ami az ország általános korrupciós helyzetét illeti, a TI és más nemzetközi szervezetek
felmérései egybecsengenek: a korrupció ma Magyarországon igen súlyos, igaz, nem újkeletű
probléma. A korrupció hosszú évtizedek óta átszövi a magyar gazdaság és társadalom
működését, jóllehet a visszaélések természete és minden bizonnyal nagyságrendje is
változik. A társadalom többsége úgy véli: a korrupció részévé vált a mindennapjainknak,
a visszaélések és a kölcsönös szívességek szövevényes rendszere szinte kódolva van a
magyar valóságba. Az Európai Bizottság éves országjelentései különösen a közbeszerzések
rendszerét kritizálják, és megállapítják, hogy a megbízások odaítélésénél a szükségesnél
ritkábban érvényesül a versenyelv, egy esztendő alatt túl kevés vállalatot hirdetnek ki
győztesnek, és az ajánlatok felében a hatóságok csak egy ajánlatot kérnek be.
A világon a legelterjedtebb, a korrupciós kitettséget számszerűsítő eszköz, a berlini
Transparency International Titkárság (vagyis a TI globális központja) által minden évben
elkészített

Korrupció

Érzékelési

Index

(CPI)

rangsora

szerint

Magyarország

világviszonylatban a korrupció által közepesen fertőzött ország: 168 ország közül az 50.
helyet foglalja el 51 ponttal (0-nagyon korrupt, 100 - egyáltalán nem korrupt). Az Európai
Unión belül ugyanakkor egyre romlik a pozíciónk. A 2016 januárjában közzétett, a 2015-ös
korrupciós kitettséget rangsoroló listán Magyarország a 22-24. helyet foglalta el, ami alapján
az ország rosszabbul teljesített, mint a megelőző évben, amikor a 21. helyen állt. Az EU-hoz
csatlakozott közép-és kelet-európai régión belül és hosszabb időhorizonton szembeötlő az
10

ország lecsúszása: tíz évvel ezelőtt Magyarország még a harmadik helyen szerepelt
Észtország és Szlovánia után, ma viszont már csak Bulgáriát és Romániát előzi meg.
A sok szempontból határkőnek tekintett 2010-től kezdve – ekkor szerzett a Fidesz-kormány
először kétharmados többséget az országgyűlésben – a korrupció rendszerszerűvé,
nemegyszer pedig legalizálttá vált. A kétezres évek második évtizedének elejétől kezdve
példátlan központosítás ment végbe a hazai közjogi és gazdasági rendszerben, ami eszközéül
szolgált a szisztematikus végrehajtott – és mindmáig folyó – elitcserének és
tulajdonátcsoportosításnak. A fékek és ellensúlyok rendszerét a fennálló hatalom kiiktatta,
csak a bíróságok tudták megőrizni függetlenségüket és viszonylagos autonómiájukat. Súlyos
problémaként jelentkezik az is, hogy a párt- és kampányfinanszírozás nem transzparens, nem
hatékony a bejelentővédelem, és nincs lobbiszabályozás.
A közpénzek nyomon követésének útja, vagyis az átláthatóság megteremtése a magyar
politikai elit régi adóssága. Az intézményi átláthatóság tekintetében – miként arra a
Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentése is felhívja a figyelmet – Magyarország
messze alatta teljesít a közép- és kelet-európai országok átlagának. Ez a legfőbb oka annak,
hogy az elmúlt mintegy másfél évtizedben a versenyképesség zuhanórepülésében van
Magyarországon. A politikai és gazdasági csoportok közötti tartós összefonódás, az állam
foglyul ejtésének jelensége, a közhatalmi folyamatok üzleti és politikai célokra való
felhasználása nem teszi lehetővé, hogy az államigazgatás kellő hatékonysággal hárítsa el és
üldözze a korrupciót. Mindez hosszabb távon bennfentes (haveri) államkapitalizmushoz
vezet, amelyben a szabad verseny a gazdaságnak egyre kisebb szeletére korlátozódik, és a
meritokratikus-piaci teljesítményt kiváltja a közhatalomhoz való lojalitás. Önkritikusan, ám
a realitásokat figyelembe véve meg kell állapítanunk, hogy a TI tevékenysége önmagában
kevés ahhoz, hogy a magyarországi rendszerszintű korrupciót megtörje.
Ilyen makrokörnyzetben a TI üzleti programjai a tárgyévben a vállalati átláthatóság
kutatására és az ebből adódó érdekérvényesítő (advocacy) munkára fókuszáltak. Először
végzett átfogó nemzetközi kutatást a magyar tagozat a TI globális szervezete számára: a
világ legnagyobb távközlési vállalatait értékeltük átláthatóságuk és közzétételi gyakorlatuk
alapján. Tavaly tovább folytattuk a vállalatok számára a tanácsadási tevékenységet;
integritási rendszerek kiépítésében, fejlesztésében és a kockázatkezelésben nyújtottunk
számukra segítséget.
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A TI minden korábbinál intenzívebben jelen van a kormányhoz (közvetlenül) nem kötődő
minden fontosabb hazai médiumban, továbbá számos vezető nemzetközi orgánumban. A TI
egyetlen rendezvénye jellemzően mintegy 40-50 sajtómegjelenést generált. Munkatársaink
rendszeres nyilatkozók/ vendégek voltak a vezető televíziós csatornák (RTL Klub, ATV és
Hír TV) politikai és gazdasági hír- és magazinműsoraiban. A TI két vezető munkatársával
(ügyvezető és jogi igazgató) a magyar média vezető orgánumai rendszeresen készítettek
nagyinterjúkat. Folytatódott az tendencia, hogy a TI aktívan alakítja a közbeszédet
tanulmányaival, ilyen volt például az uniós projektek túlárazásáról szóló vagy a
sportkluboknak juttatott társasági adótámogatásról szóló jelentés. A tavalyi év áttörés volt
abból a szempontból, hogy immár a közbeszerzéssel kapcsolatos megállapításaink is elérték
a szaksajtó és a szakmai közvélemény ingerküszöbét, e területen számos hírt generáltunk.
A közösségi médiában szintén egyre aktívabbak vagyunk. Beszédes adat, hogy a TI
facebook követőinek száma az elmúlt két évben megháromszorozódott. Több tucatnyi videót
készítettünk, és a nyári fesztiválok során a szimpatizánsainkkal személyesen is találkozunk.
Csak a tavalyi évben a nyári fesztiválokon (Bánkitó és Sziget fesztivál) mintegy
kétezerötszáz új email-címet gyűjtöttünk, és ötezer emberrel létesítettünk személyes
kontaktust. Hírlevelünket negyedévente 4700 szimpatizásunkhoz juttatjuk el. Miközben a TI
egyre több állampolgárt ér el, a kívánt hatás, részben összefüggésben az országban uralkodó
apítiával, sokszor elmarad a várttól.
A TI kutatja és feltárja a korrupciós jelenséget és ügyeket, a szervezet fogódzókat,
eszközöket nyújt az átláthatóbb működéshez a köz- és magánszektorban egyaránt. Ebben a
hitünk szerint nemes küzdelemben továbbra is számítunk partnereink támogatására és
együttműködésére, sikert ugyanis csak együtt érhetünk el. Fogjunk össze a korrupció ellen!
Martin József Péter
ügyvezető igazgató
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Közhasznú tevékenységeinkről általában
A TI és a hozzánk kapcsolódó önkéntesek, támogatók, a munkánkat nyomonkövetők egy
olyan Magyarországot szeretnének, ahol a kormányzat, a politikai és az üzleti élet szereplői,
valamint a közvélemény elítéli a korrupciót, és elzárkózik a megvesztegetési kísérletektől.
Egy olyan országot, ahol a közpénzeket átlátható módon használják fel, az állami pályázati
rendszerek áttekinthetők. A közérdekű információk könnyen elérhetők vagy beszerezhetők.
A közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó érdekérvényesítés (érdekképviselet,
lobbizás) jól szabályozott környezetben és átlátható módon működik.
Tevékenységeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy

az országban

érvényesüljenek a

demokratikus jogok érvényesüljenek, és az emberi és állampolgári jogok védelme ne legyen
kétséges. Ennek elérését jellemzően az alábbi közhasznú tevékenységekkel támogatjuk:
Közérdekű érdekérvényesítés
A közhatalmi döntéshozatali (és jogalkotási) folyamatok során a döntéshozók nem mindig
veszik figyelembe a döntés által érintett összes érdeket, esetenként egy döntés csak egy-egy
érdekcsoport javát szolgálja, sőt az is megeshet, hogy a döntés más jogszabályokba vagy
nemzetközi kötelezettségekbe ütközik. A TI – az alapszabályban rögzített célok és értékek
érvényesítésével – a közhatalmi döntéshozatal kritikájával, véleményezésével és megoldási
javaslatokkal próbálja átláthatóbb irányba terelni a közhatalmi döntéshozatalt.
Társadalmi szemléletformálás
A korrupciós jelenségek ellen nem elég a hibás szerkezetek, rossz gyakorlatok
megjavításával, megváltoztatásával küzdeni, mivel bármilyen jól kitalált rendszer is hamar
elromlik, ha azok, akik alkalmazzák, nem tartják fontosnak, hogy magán- és közügyekben
is tisztességesen járjanak el. A TI a szélesebb és a szakmai nyilvánosság előtt feltárja és
kutatja a korrupciós jelenségeket, és érveket vonultat fel amellett, hogy miért érdemes
változtatni a korrupciós gyakorlatokon; milyen haszna származik a változásból az egyénnek,
az egyes közösségeknek és az országnak.
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Monitorozás
Jogszabályok és más normák alkalmazását, betartását és betartatását előre meghatározott
területeken és időben nemzetközileg elfogadott módszertan alapján követi nyomon a TI
annak érdekében, hogy gyakorlati tapasztalatokra építhesse közérdekű érdekérvényesítő és
szemléletformáló tevékenységét.
Kutatás, elemzés
A megfigyelt gyakorlatból akkor válhatnak megoldási javaslatok, ha azokat elemzésnek
vetjük alá. Az elemzésekhez a bevált nemzetközi sztenderdek és módszertani fogódzók
nyújtanak segítséget. Kutatásainkban nem prekoncepciókból, hanem mindig a tényekből
indulunk ki.
Oktatás
Míg a közérdekű érdekérvényesítés célja a döntéshozók befolyásolása, a társadalmi
szemléletformálás pedig a szélesebb közönséget orientálja , addig az oktatási tevékenység a
jövő szakembereire összpontosít. A TI munkatársai egyetemi, főiskolai és egyéb, a fiatalok
által látogatott rendezvényeken adnak elő. Mindennapi munkánkba önkénteseket,
gyakornokokat vonunkk be. A TI aktív a középiskolai tanárok képzése terén is.
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Előretekintés
A TI 2016-ban is az alaptevékenységekből kiindulva végzi a munkáját. A mindenkori
korrupciós helyzetet kutatjuk és elemezzük, továbbá állásfoglalásokat teszünk közzé kurrens
korrupciós ügyekben. Szintén az alaptevékenységünkhöz tartozik, hogy a már eddig is
jelentős társadalmi elérésünket tovább kívánjuk növelni, illetve érdemi hatást kívánunk
elérni a társadalmi mobilizálás terén. Elindítjuk a közösségi adománygyűjtő programunkat.
Köz- és üzleti szektor integritási projektjeink 2016-ban is tevékenységeink nagy részét fedik
le, ezen belül az európai uniós forrásból megvalósuló projektjeink száma és jelentősége
tovább nő. Egy példa: az Európai Bizottság megbízásából az M6-os autópálya közbeszerzési
monitorozását látjuk el – ez egy négyéves projekt, az ún. integritási megállapodás (IP)
aláírása 2016. júniusra várható. (Az IP egy, a TI globális szervezete által kifejlesztett eszköz,
amely arra szolgál, hogy az ajánlatkérőt és az ajánlattevőt a beszerzés teljes időtartama alatt
monitorozza.)
Ami a konkrét jogi eseteket illeti, tovább igényeljük majd a közérdekű adatokat, és
amennyiben az állami szervek megtagadják azok kiadását, a bírósághoz fordulunk. Az
egyedi ügyesetekben 2016-ban a Magyar Külkereskedelmi Bank zavaros eladására és a
egyes fővárosi kerületek gyanús közbeszerzéseire összpontosítunk.
A TI megalkotta és június folyamán a Kuratórium várhatóan el is fogadja a TI új, középtávú
stratégiáját. Ebben, az alaptevékenységeken túlmenően, három kiemelt cél kap hangsúlyos
szerepet: 1. az országos hálózat létrehozása, 2. a fiatalok érzékenyítése és mobilizálása a
korrupció elleni küzdelemre, illetve 3. a rendszerszintű, nemegyszer legalizált korrupció
elleni fellépés. Az utóbbit részben konkrét ügyeken (perindítás, nyilvánosság biztosítása)
keresztül kívánjuk megvalósítani, illetve erőfeszítéseket teszünk az átlátható állam
megteremtésének irányába. Ahol mód van rá, kiszámoljuk a konkrét korrupciós járadékot,
valamint a(z egy főre jutó) korrupciós veszteséget, és mindezt hangsúlyozzuk a
kommunikációban. Továbbá új adatbázisokat hozunk létre, és kiaknázzuk a meglévő
adatbázisokban rejlő lehetőségeket. Elkezdjük azt a munkát, amelynek végén a
rendszerszintű korrupció tudományos igényű, módszertanilag megalapozott leírása, esetleg
közelítő értékek (proxik) általi mérése is lehetővé válik.
Hogy a közfeladatainkat megvalósítsuk és a társadalom minél szélesebb rétegeit
megszólítsuk és a kívánt társadalmi hatást elérjük, fontos, hogy pénzügyileg is stabil
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szervezetként tudjunk működni. Az elkövetkezendő időszakban ezért minél szélesebb körű
forrásteremtésre törekszünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a korrupció ellen csak közös erővel
lehet küzdeni.
Célunk, hogy 2016-ban is a magyarországi civil szektor elsőszámú, a korrupciót kutató és
az ellen küzdő, továbbá az átláthatóságot előmozdító hiteles és meghatározó szereplője
maradjunk.
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Közhasznú tevékenységek bemutatása
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Adatok a korrupcióról
Projekt

Forrás

adatok 1000HUF

Korrupciós Érzékelési Index
Global Corruption Report
Korrupciós kockázatok a
sportfinanszírozásban

Francia
Nagykövetség
TI-Secretariat
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Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

0
304

0
943

Korrupciós Érzékelési Index (CPI)
A Transparency International 1995 óta méri a korrupció érzékelt mértékét, és rangsort állít
fel a világ országai között. A különböző független és elismert intézmények által készített
szakértői

felmérések

adataira

építő

mutatónk

a világon

a legszélesebb

körben

használt a korrupciós kitettség számszerűsítésére.
Hazánk a CPI adatai szerint világviszonylatban a közepesen korrupt országok közé
sorolható. A 2015-ben elért 51 pont három ponttal marad el az ország 2014-es eredményétől.
Magyarország visszaesése jelentős mértékű és azt jelzi, hogy az ország korrupció elleni
intézkedései és azok végrehajtása egyre kevésbé hitelesek. Magyarország visszaesése az
Európai Unióhoz csatlakozott kelet-közép-európai országok régióján belül a leginkább
szembeötlő, csak Romániánál és Bulgáriánál ítélték kevésbé korruptnak. Nemcsak régiós,
hanem európai uniós összehasonlításban is tovább romlott a helyzetünk: a 28 tagállam közül
– Szlovákiával és Horvátországgal holtversenyben – a 22. helyen végeztünk. Az Európai
Unió korrupt ötödébe került Magyarország (lásd az 1. táblázatot).
1. táblázat: Az Európai Unió országai a 2015. évi Korrupció Érzékelési Indexben

Ország

Pontszám

Ország

Pontszám

1.

Dánia

91

15.

Litvánia

61

2.

Finnország

90

15.

Ciprus

61

3.

Svédország

89

17.

Szlovénia

60

4.

Hollandia

87

18.

Spanyolország

58

5.

Egyesült királyság

81

19.

Csehország

56

5.

Németország

81

19.

Málta

56

5.

Luxemburg

81

21.

Lettország

55

8.

Belgium

77

22.

Horvátország

51

9.

Ausztria

76

22.

Szlovákia

51

10.

Írország

75

22.

Magyarország

51

11.

Észtország

70

25.

Görögország

46

11.

Franciaország

70

25.

Románia

46

13.

Portugália

63

27.

Olaszország

44

14.

Lengyelország

62

28.

Bulgária

41
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Globális korrupciós jelentés (Global Corruption Report)
Korrupciós kockázatok a magyar sportfinanszírozásban
A Globális Korrupciós Jelentését (Global Corruption Report, avagy GCR) két évente egy
adott szektor korrupciós kockázatainak feltérképezésével foglalkozik. 2015-ben ez a téma a
sport és a sportfinanszírozás volt.
A tanulmányban górcső alá vettük az öt látvány-csapatsport – a labdarúgás, a kosárlabda, a
kézilabda, a jégkorong és a vízilabda – finanszírozását, különös tekintettel a labdarúgásra,
hogy feltérképezzük a szektorban található korrupciót, és hogy kiemeljük azokat a
jogszabály-módosításokat,
sportszövetségek

és

amelyek

átláthatatlanná

sport-infrastruktúrafejlesztések

tették

a

sportegyesületek,

finanszírozását.

A

tanulmány

elsősorban a társasági adótámogatási (tao.) rendszerrel foglalkozik, aminek keretében a
vállalkozások

a

látványcsapatsport

társasági
egyesületek

adójuk

meghatározott

támogatására,

aminek

százalékát
cserébe

felajánlhatják

a

adókedvezményben

részesülhetnek.
A tanulmány témája különösen kényes, mivel a sportfinanszírozás az egyik legkorruptabb
szektorként van számon tartva Magyarországon. A sajtótól érkező kritikák ellenállást és
tagadást váltottak ki a kormány részéről. A közhatalom képviselői hajthatatlanul
ragaszkodnak azon álláspontjukhoz, miszerint a vállalkozások által a sportszervezeteknek
felajánlott adóösszegek magánadományoknak minősülnek. Szerintünk azonban a felajánlott
összegek közpénznek minősülnek, hiszen a a vállalatok adózás előtti eredményéből
származnak.
A jelentés Magyarországgal kapcsolatos részét különálló kiadványban is publikáltuk, és
2015. október 22-én sajtótájékoztatóval egybekötött műhelybeszélgetést szerveztünk annak
érdekében, hogy felhívjuk a döntéshozók, állami intézmények, sportszervezetek és az
állampolgárok figyelmét arra, hogy a társasági adófelajánlásokra ugyanazok az átláthatósági
kritériumoknak kell vonatkozniuk, mint bármilyen más közpénzfelhasználásra.
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Közszektor
Projekt
adatok 1000 HUF

Forrás

Párt és
kampányfinanszírozás,
önkormányzati és
országgyűlési választások
EU parlamanti választások
(2014-es projekt)
Korrupció a védelmi
szektorban
Közérdekű bejelentők
védelme
Állami vállalatok
Integritási megállapodás
(IP)
EU Funds – Check My EU
Invesments
Red Flags
Lifting The Lid On
Lobbying

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

OSI (Nyílt Társadalom
Intézet)

7 233

3 954

TI-EU

518

Európai Bizottság
(2014-ben kifutott
projekt)
TI-Secretariat
Európai Bizottság
Axa Bank
OSI (Nyílt Társadalom
Intézet)
TI-Secretariat
Közszolgáltató Zrt.
OSI (Nyílt Társadalom
Intézet)
Európai Bizottság
Francia Nagykövetség
Svéd Nagykövetség
TI-Secretariat

296

21

2 574

9 241

16 741

8 214

3 168

3 143

12 231

9 592

0

7 693
4 590

Párt és kampányfinanszírozás
A 2014. és a 2015. év különösen jelentősnek bizonyult a pártpénzek és a kampánykiadások
szempontjából, mivel az országgyűlési és az önkormányzati általános választásokon túl
Veszprémben és Tapolcán időközi parlamenti választásokra is sor került. A Transparency
International Magyarország, együttműködésben a K-Monitor, az Átlátszó.hu és a Political
Capital szervezetekkel, a civil kampánymonitor projekt keretében vizsgálta a felsorolt
választások

kampánykiadásait.

A kampányfinanszírozés

és

a kampánykiadások

sajátosságait átfogóan elemző projekt tanúlságait a „Kampányköd – kampányfinanszírozási
tanulságok és javaslatok“ című tanulmány összegzi.
A projekt arra a következtetésre jutott, hogy a választási eljárást szabályozó törvény lehetővé
tette az ellenőrizetlen és átláthatatlan kampányköltést, hiszen megengedte, hogy a pártok
titokban tartsák az óriásplakát-költéseiket. Azt is megállapítottuk, hogy az országgyűlési
kampány finanszírozásáról szóló törvény nem volt képes átláthatóvá tenni a parlamenti
pártok kampányköltéseit. A kampányfinanszírozást szabályozó törvények legnagyobb hibái
közé tartozik a pártkampányok „álcivil“ szervezetekhez történő kiszervezésének a lehetővé
tétele, ami az ún. „CÖF-jelenség“ kialakulásához vezetett, valamint a listát állító pártoknak
készpénzben juttatott nagyösszegű állami támogatás, ami pedig a kamupártok elburjánzását
idézte elő. A könnyen kijátszható szabályoknak köszönhetően bármely párt számára
büntetlenül megszeghető szabállyá vált az a formai előírás, miszerint a parlamenti választási
kampányra legfeljebb 995 millió forintot szabad költeni. A szabálytalanságok hatásait
súlyosbította, hogy a pártok kampényköltéseit korábban sem nagyon firtató Állami
Számvevőszék 2015-ben is fenntartások nélkül tudomásul vette a pártok beszámolóit.
A pártok önbevallásának és a valóságnak az összevetése ezért újfent elmaradt, ami ismét
hozzájárult ahhoz, hogy a kampánykorrupció büntetlenül maradjon.
A 2014/2015. évi kampányok pártköltéseinek nyomonkövetésével a kampánykorrupció
jelenségének leírásána túl az is a célunk volt, hogy a tisztességes kampányfinanszírozás
rendjére vonatkozó javaslatokat fogalmazzunk meg. A pártoknak és a jelölteknek juttatott
támogatások és a kampánykiadások teljes átláthatósága érdekében a pártoknak és a
jelölteknek a Magyar Államkincstárnál kampányszámlát kellene vezetniük, és ezen kellene
elhelyezniük minden állami és nem állami kampánytámogatást. E számláról csak átutalással
volna szabad kifizetést teljesíteni, mert az valóban nyomon követhető, szemben a jelenleg
még főszabályként nem tiltott készpénzes kifizetésekkel. A hirdetési felületek árait
nyilvánosságra kellene hozni, nemcsak a médiareklámok, hanem az óriásplakátok esetében
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is, valamint meg kellene tiltani a törvényileg engedélyezett kampányidőszakon kívül a
politikai kampányokat, és ki kellene iktatni az állami-kormányzati önkampányolást is.
Végül, tilalom előírásával, vagy az így meghatározott párt érdekében álló kampányra költött
összegeknek a kedvezményezett párt kampányköltségeihez történő hozzászámításával,
korlátok közé kellene szorítani a „CÖF-jelenséget”, vagyis a kampánykiszervezést. Emellett
meg kellene teremteni a pártok érdekében politikai kampányt folytató civil szervezetek
pénzügyeinek a szigorú átláthatóságát is. A számonkérést az Állami Számvevőszéknek és a
Magyar Államkincstárnak megerősített ellenőrzéssel kellene végrehajtania, a szabályok
megsértőit pedig komoly szankciókkal kellene sújtani.
Közérdekű bejelentők védelme
A „vészharangokat megkongató” közérdekű bejelentők fontos szerepet játszanak a
korrupció leleplezésében, mivel a korrupció esetén rendszerint súlyos gond, hogy a
cselekmények igen ritkán kerülnek napvilágra, és a tanúk szerepvállalásának, bátorságának
hiányában nehezen bizonyíthatók. Bejelentések nélkül olyan információk maradhatnak
titokban, amelyek elengedhetetlenek az állam és az egyes szervezetek tiszta, átlátható és
hatékony működéséhez.
2015 márciusáig Támogató és Jogi Tanácsadó Központot működtettünk (ALAC, azaz
Advocacy and Legal Advice Centre) amelynek célja az volt, hogy jogi tanácsadással
elősegítse a korrupcióval kapcsolatos panaszok és bejelentések megfelelő formában és úton
történő benyújtását, a bejelentők számára a hatóságok eljárása során jogi segítséget, egyes
esetekben jogi képviseletet is nyújtson, illetve hogy akár a jogalkalmazás, akár a jogalkotás
terén céljainkal összhangban álló változásokat generáljunk, precedenst teremtsünk.
A projekt

lezárását

követően

továbbra

is

fogadunk

bejelentéseket

a

jogsegely@transparency.hu címen, és tanácsot adunk korrupciós ügyek áldozatainak és
a bejelentőknek.
Ezirányú tevékenységünk sikerét jelentékenyen hátráltatja az a körülmány, hogy
Magyarországon nincs hatékony bejelentővédelmi intézményrendszer, ezért az eleve sem túl
ambíciózus törvényi szabályozás alkalmazására nem is találni példát.
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Állami vállalatok átláthatósága, integritása és a közzétételi követelményeknek való
megfelelése
Az állami tulajdonú vállalatok a nemzeti vagyon jelentős részét képezik, közpénzből
gazdálkodnak, ezért fokozott átláthatóságot és elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk.
Közzétételi gyakorlatuk azonban nem megfelelő: nem teljeskörűen vagy felhasználóbarát
formátumban hozzák nyilvánosságra a működésükre, gazdálkodásukra, szervezetükre és
személyzetükre vonatkozó információkat, a hiányosságok kiszűrésére nincs működő
monitoring rendszer.
A projekt kezdete óta 66 állami vállalatnál vizsgáltuk meg, hogy mennyire felelnek meg
a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségeknek illetve, hogy a kötelező közzétételen
túlmenően mit tesznek azért, hogy a fontosabb adataik, szerződéseik, nyilatkozataik könnyen
elérhetőek legyenek.
Célzott, többszereplős munkacsoportűléseket szerveztünk az állami vállalatok és
tulajdonosaik, a minisztáriumok és jogszabályalkotók részére, hogy elkötelezettségüket az
átláthatóság és a korrupciómentes működés iránt növeljük, valamint felhívjuk a figyelmüket
egy olyan jogszabályi környezet kialakítására amely javítja az átláthatóság és az adatközlés
gyakorlatát.
A 2015 júniusában megrendezett konferencián bemutattuk az új kutatás eredményeit és
megállapítottuk, hogy a visszaélések csak akkor akadályozhatóak meg, ha az integritás része
az üzleti kultúrának. Az átláthatóság pedig csak akkor lesz elfogadott, ha a vállalatoknál és
a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknél is szemléletváltás történik, és a vezetők
elkötelezetté válnak az etikus és integritáson alapuló működés iránt.
A 2015. év legvégén indítottuk a projekt záró szakaszát, amelyben kiválasztottunk egy hazai
önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő vállalatokon keresztül vizsgáljuk meg az
önkormányzati cégek közzétételi gyakorlatát és vezetői interjúkon keresztül a integritás
alapú vállalatirányítás elterjedtségét.
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Integritási megállapodás (IP)
A 90-es évek elején egy olyan jogi eszközt fejlesztett a Transparency International, amelyet
ma már a világ számos országában alkalmaznak a közbeszerzések monitorozására: ez egy
háromoldalú polgári jogi megállapodás, amelyet egy-egy tenderre vonatkozóan ír alá az
ajánlatkérő és az ajánlattevő, illetve egy független monitor szervezet. Az önkéntes
megállapodás értelmében a felek a közbeszerzés alatt tartózkodnak a korrupció minden
fajtájától, és minden lehetséges információt közzétesznek. A folyamatok monitorozásával
egy független szakértőt vagy szervezetet bíznak meg. Az integritási megállapodás a
tenderdokumentáció elkészítésétől a végrehajtás utolsó fázisáig a teljes projektciklust lefedi.
2015-ben két közbeszerzést monitoroztunk integritási megállapodás keretében. Az első a
régóta folyó Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása tárgyú beruházás, a második pedig a Gidófalvy Játszótér felújítása a
XIII. Kerületben. Emellett elkezdtük egy nagy uniós projekt – az M6-os autópálya további
szakasza – monitorozásának előkészítését is.
Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása tárgyú beruházás (ÓIF Beruházás)
2012-ben kezdtük meg az ÓIF Beruházás és az ahhoz tartozó közbeszerzés monitorozását.
A beruházás az ivóvíz szállító hálózat újjáépítését, még nem közművesített utcákban a
vezeték lefektetését és az ivóvíz bekötését, valamint a vízellátás stabilitásának
megteremtését vállalta.
A projekt megvalósulását a Svájci Hozzájárulási Alap (SHA) finanszírozta. A projekt teljes
költsége 1,72 milliárd forint, amiből az SHA 1,46 milliárd forintot nyújtott az ózdi
önkormányzat részére.
2015 folyamán sikerült a projekt eredeti céljait elérni ugyanakkor a svájci frank
árfolyamváltozásai miatt a beruházásban tartalékkeret alakult ki, amely kiegészítő
beruházásokra nyújtott fedezetet. Ezek a kiegészítő munkálatok, amelyek a hálózat
kibővítését és további fejlesztését célozzák meg várhatóan 2016 végén kerülnek befejezésre.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása
tárgyú beruházás
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A Boribon Bölcsöde felújítását követően a XIII. Kerületi Önkormányzattal egy újabb
integritási megállapodást kötöttünk 2015 márciusában a Gidófalvy Játszótér felújítására. A
projekt végrehajtása során nem merült fel a korrupció elkövetésének gyanúja, és a játszóteret
2015 novemberében hivatalosan megnyitották a közönség előtt. A projekt teljes
költségvetése 55 millió forint volt.
További integritási megállapodások
A jövőt illetően azonban az integritási megállapodás még nagyobb szerepet kaphat a hazai
közpénzügyek ellenőrzésében, ugyanis az Európai Bizottság 2015 januárjában pilot
projektet indított az Európai Strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozott beruházások
monitorozására. Az „Integritási Megállapodások – Civil ellenőrzési mechanizmusok az
uniós alapok védelméért” elnevezésű pilot projekt keretében 2015. május 22-én az Európai
Bizottság két felhívást tett közzé: egyrészről a tagállami hatóságok uniós alapokból
megvalósítandó beruházások megjelölésével pályázhattak, másrészről civil szervezetek a
független monitor feladatainak ellátására adhattak be pályázatot.
Ezt követően a TI komoly lobbitevékenységet fejtett ki a hazai, érintett minisztériumi
egységeknél (irányító hatóságok). Számos bilaterális találkozó mellett, 2015. június 11-én
mini-konferenciát szerveztünk, amelynek keretében az érintett döntéshozóknak és vezető
köztisztviselőknek beszámoltunk az IM-mel kapcsolatos korábbi tapasztalatainkról a XIII.
kerületi Önkormányzat képviselőinek részvételével, akik – ahogy azt fentebb már jeleztük –
számos IM projektben vettek már részt. Mindezek eredményeképpen a kormány négy
projektre vonatkozóan nyújtott be pályázatot. 2015. október 13-án az Európai Bizottság arról
tájékoztatta mind az irányító hatóságokat, mind a TI-t, hogy egyrészt kiválasztotta az M6
autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítását célzó beruházást,
valamint az ún. Dél-Budapesti Hőkooperációs beruházást a pilot projektben való részvételre,
másrészt a Transparency International Magyarország Alapítványt választotta ki a független
monitor szerepének betöltésére. A pilot projekt 4 évig, 2016. január 1-től 2019. december
31-ig tart. Ennek eredményeképpen 2015 végén megkezdődtek a projekttel kapcsolatos
előkészítő munkák, például egyetértési megállapodások (Memorandum of Understanding)
megkötése, költségvetés kialakítása stb
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EU Funds – Check My EU Investments
2015 januárjában egy átfogó, közel két éves projektet indítottunk az uniós forrásokkal
kapcsolatos korrupciós kockázatok feltérképezésére. A projekt első felének eredményeként
2015. november 9-én egy kutatási jelentést tettünk közzé „Az uniós források korrupciós
kockázata Magyarországon” címmel, amelynek megállapításait a sajtó széles körben idézett
és idéz mind a mai napig. A kutatási jelentés egyik fő megállapítása, hogy a túlárazás
jelensége a projektek több mint 90%-át érintheti, és átlagosan 25-30%-kal drágítja meg a
beszerzéseket, ugyanakkor nem ritka az ennél jóval nagyobb, akár hétszeres mértékű
túlárazás sem.
A projekt második felében – részben párhuzamosan a kutatási jelentéssel – egy mobil
alkalmazást fejlesztettünk ki, amelyet hivatalosan 2015. december 9-én mutattunk be,
ugyanakkor a széles körű népszerűsítése már átcsúszott a 2016. évre. A mobilalkalmazás
lehetőséget ad az állampolgároknak arra, hogy okostelefonjaikra telepítve értékeljék a
környezetükben található, uniós forrásból megvalósított beruházásokat minőségük és
hasznosságuk szerint. A beérkezett osztályzatok alapján egyfajta hőtérkép jelenik majd meg,
amely lehetőséget ad a további vizsgálatokra. E további vizsgálatok már a 2016. év feladata
lesz.
Red Flags
A közbeszerzési eljárások során elköltött pénz a magyar, illetve az uniós adófizetők pénze,
ezért mindannyiunk érdeke, hogy ezeket a forrásokat céljuknak megfelelően és szabályosan
költse el az ország. Magyarország évente átlagosan több mint ezermilliárd forintot kap az
Európai Unió költségvetéséből, ami nélkül nem lenne sem közberuházás, sem növekedés.
Az uniós források felhasználása során a közbeszerzések terén is számottevő korrupciós
kockázatok jelentkeznek. A TI meg van arról győződve, hogy jól célzott eszközökre van
szükség a közbeszerzési eljárások átláthatóságának növelése és a korrupciós kockázatok
csökkentése érdekében.
A „redflags” közbeszerzési jelzőrendszer (www.redflags.hu) a TI, a K-Monitor és a
PetaByte közös fejlesztésű informatikai eszköze, amely az Európai Bizottság támogatásával
valósult meg. Az eszköz, amely egy közel két éves előkészítési és fejlesztési munka
eredménye, a közbeszerzési adatbázisokban (egyelőre az uniós adatbázisban, a TED-ben)
megjelenő dokumentumokat és információkat monitorozza, és ahol felvetődik a korrupció
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kockázata, azt a közbeszerzést a szoftver zászlóval jelöli meg. A program 40 indikátor
alapján működik,

az

előzetesen beazonosított

70 indikátorból

választottuk

ki

a legrelevánsabbakat, illetve amelyek informatikailag „fejleszthetők“ voltak. Ilyen
korrupciós

kockázatot

jelző

indikátor

például

a

szerződések

automatikus

meghosszabbításának lehetősége. A rendszer közel 16 000 eljárás adatait tartalmazza,
amelyeknek csak kb. 40%-a nem tartalmaz semmilyen kockázati tényezőt.
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Lobbi kutatás – Lifiting the Lid on Lobbying
A hazai lobbi-szabályozást, a magyarországi üzleti környezetet, valamint a kormány és 50
vállalat által kötött stratégiai megállapodásokat vizsgálta a Transparency International
Magyarország az átláthatóság és a kiszámíthatóság szempontjából. Az Európai Bizottság
által támogatott országtanulmány az Európai Unió 19 tagállamát átfogó kutatás részeként
készült. A nemzetközi összehasonlító eredményeket és az országok szerinti rangsort a TI
Berlinben működő központi titkársága – egyben a több országot átfogó kutatás koordinátora
– 2015 tavaszán tette közzé. A tanulmány megállapítja, hogy a lobbizás a vizsgált országok
zömében vagy teljességgel szabályozatlan, vagy a gyenge szabályozás elégtelen
végrehajtással párosul. Emiatt a lobbisták Európa-szerte szinte akadálytalanul és
átláthatatlanul befolyásolhatják a döntéshozókat, mind a tagállamokban, mind az uniós
csúcsintézményekben. Magyarország a 19-es lista utolsó helyén végzett, aminek két fő oka
van: hazánk nem szabályozza a lobbizást és a kormánynak példátlan túlhatalma van.
A lobbizás piacgazdaságokban a gazdasági érdekek érvényesítésének legitim eszköze, a
kormányoknak és a törvényhozásnak azonban egyértelmű szabályokkal kellene
megkülönböztetnie a megengedett és a tiltott érdekérvényesítést. Ellenkező esetben a
nagyhatalmú üzleti csoportok, bennfentes kapcsolataikat a saját hasznukra kihasználva
befolyásolhatják a politikai döntéseket. A magyarországi gazdaságpolitika a lobbizás
„unortodox” formáinak, így a kormány és a vállalatok közötti stratégiai megállapodásoknak
nyitott teret. A kormány e megállapodások intézményesítésén keresztül gyakorlatilag
„jókra” és „rosszakra” osztja a vállalatokat, és ezt nem pusztán retorikai fogásnak szánja: ez
a különbségtétel visszaköszön a gazdasági tárgyú törvényekben, és az adószabályokban is.
A TI Magyarország a kutatásban javaslatokat tett a lobbizás átláthatóságát illetően. A TI
álláspontja szerint a lobbizás jövőben megalkotandó szabályozása csak akkor lehet hatékony
és fenntartható Magyarországon, ha valamennyi érintettől kellő támogatást kap. A
lobbiszabályozás végrehajtását az érdekgazdáktól – vagyis a kormánytól és a vállalatoktól –
független szervezetre kell bízni. Így reális esély nyílna arra, hogy az állam ténylegesen
ellenőrizze a parlamenti képviselők és a közpénzek sorsáról döntő más közhatalmi
tisztségviselők lobbikapcsolatait. A korrupció ellenes civil szervezet szerint az is javítaná a
közhatalmi döntések átláthatóságát, ha az állami alkalmazottak kötelesek lennének részletes
jelentést tenni a lobbistákkal és más érdekérvényesítőkkel fenntartott eseti és rendszeres
kapcsolataikról, és ezeket a jelentéseket érdemben vizsgálná az új lobbihatóság.
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A projekt keretében lehetőségünk nyílt a TI első oknyomozó újságírói mentorprogramjának
lebonyolítására is. A program célja az volt, hogy sikeres szakmai együttműködést építsen
mentorok és az újságírás iránt érdeklődő, de tapasztalattal még nem rendelkező hallgatók
között. A projekt olyan történetek feldolgozását ösztönözte, amelyek az oknyomozó
újságírás eszköztárának felhasználásával megalapozott és új információkat tárnak fel
korrupciós esetekkel kapcsolatban. A témák lehettek helyi és országos vonatkozásúak
egyaránt.
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Üzleti szektor
Projekt

Forrás

adatok 1000HUF

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

Etikus vállalati díj

Telenor Magyarország Zrt.

902
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Telecom Initiative

TI-Secretariat
Teliasonera
Vodafone Magyarország Zrt.
Sciamus Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
Lakatos Köves Ügyvédi Iroda

6 971

4 899

900

projekt
önrészek,
működés

Vállalati Támogatói
Fórum
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Telenor etikus vállalati díj
A 2012-ben, hagyományteremtő céllal hoztuk létre a Telenor Magyarország Zrt. a Telenor
Etikus Vállalati Díjat, amelyet minden évben a Figyelő TOP200 Gálán adunk át. A díj
keretében olyan vállalati programokat díjazunk, amelyek az etikus üzleti magatartást és a
vállalati integritást ösztönzik, és legjobb gyakorlatként más vállalatok számára
iránymutatásként is szolgálhatnak.
A Telenor 2015-ben két kategóriában – nagyvállalatok és kkv-k – díjazza az etikus működés
iránt elkötelezett vállalatokat. A pályázókat egy szakértői csoport az Ajánlói Testület
választja ki. Az általuk javasolt vállalatok benyújtott pályázatait az Ajánló Testülettől
független szakmai zsűri bírálja el.
A pályázati folyamat szakmai felügyeletét, az Ajánló Testület tagjainak kiválasztását,
felkérését, a pályázatok előszűrését, a hiánypótlásokat és a zsűrizés folyamatának
felügyeletét a Transparency International Magyarország látja el.
TRAC Telecom kutatás
A Transparency International berlini központjával együttműködve rangsort készítettünk
arról, hogy a globális távközlési cégek milyen mértékben hoznak nyilvánosságra
információkat a következő három területen: jelentéstétel a korrupcióellenes programokról;
szervezeti átláthatóság (vagyis a leányvállalatokról szóló adatok); országok szerinti
jelentéstétel. Ez volt az első alkalom, hogy a TI magyar tagozata a globális szervezet
nevében végzett felmérést.
A

„Transparency

in

Corporate

Reporting:

Assessing

the

World’s

Largest

Telecommunications Companies” című kutatási jelentés a világ 35 legnagyobb globálisan
működő telekommunikációs társaság (29 szolgáltató és 6 gyártócég) közzétételi gyakorlatát
vizsgálta, amely berlini központunk által kidolgozott TRAC (Transparency in Corporate
Reporting) módszertanát alkalmazta. A minta meghatározásának alapja a 2014-ben
megjelent Forbes Global 2000-es lista volt. A legnagyobb telekommunikációs cégek 22
országból kerültek ki.
A kutatás 2015. áprilisában kezdődött, közel 5 hónapig tartott, a kiválasztott cégek a
kutatásról tájékoztatást kaptak, majd a kigyűjtött adatokat átnézhették és véleményezhették.
A 35 vizsgált vállalat közül 16 jelzett vissza, és tett észrevételeket a gyűjtött adatokkal
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kapcsolatban. A kutatás három kategóriában vizsgálta, hogy a cégek mennyi információt
hoznak nyilvánosságra. Mindhárom kategóriában külön-külön rangsor készült, a cégeket
egyenként 0-100 százalékos skálán értékelve. Az összesített index a három kategória
számtani átlagából jött létre.
A kutatási jelentést 2015. november 24-én mutattuk be a Deutsche Telekom, a Telenor, a
Vodafone magyarországi leányvállalatainak és berlini központunk támogatásával.
Telecom Intergrity Initiative
A TRAC TELECOM kutatásnak a bemutatóját követte a magyarországi telekommunikációs
cégek leányvállalatai, valamint a TeliaSonera svéd telekommunikációs vállalat részvételével
a TELECOM INTEGRITY INITIATIVE kezdeményezés alakuló űlése. A globális
telekommunikációs nagyvállalatok az előző években megfogalmazták annak igényét, hogy
jó lenne megteremteni a korrupció elleni összefogás közös platformját.

Ezzel a

Transparency International Magyarországot bízták meg, amely a TeliaSonera támogatásával
elindította e közös platform (initiative) létrehozását. Ennek első állomása a 2015. november
24-én megtartott ülés volt. A kezdeményezés alapja a TELECOM TRAC kutatás volt, amely
objektív mutatók alapján térképezte fel a globális telekommunikációs vállalatok antikorrupciós gyakorlatát.
Vállalati támogatói fórum
A Vállalati Támogatói Fórumot (CSF) azért hoztuk létre, hogy közös platformot teremtsünk
azoknak a cégeknek, melyek törekszenek az etikus, transzparens és elszámoltatható
működésre, és ezúton kívánnak követendő példaként szolgálni a többi üzleti szereplő
számára. A Vállalati Támogatói Fórumban résztvevő vállalaltok multinacionális vállalatok,
továbbá kis-és középvállalatok.
Első millióm kezdeményezés
2015 nyarától közösen dolgozunk a Bridge Budapesttel (alapítók: Prezi, NNG, LogMeIn,
Ustream) és a CEU Business Schoollal azon, hogy Magyarországon a vállalkozások körében
az etikus mükődést népszerűsítsük. 2015 szeptember 23-án volt az első közös
rendezvényünk, amelynek keretében bemutattuk a közös kutatásunkat, amelynek célja az
volt, hogy megtudjuk, a magyarok miként vélekednek a válallkozásról és a vállalkozókról.
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A együttműködés keretében megállapodás született egy rendezvénysorozat kialakításáról,
ahol a hazai kkv-ket képezünk különféle témákban.
Tanácsadás és tréning
Egy nemzetközi hátterú építőipari vállalat felső- és középmenedzserei (üzletágvezetői,
projektmenedzserei és szakmérnökei), valamint az irodai dolgozók részére (kb. 35-45 fő)
általános interaktív anti-korrupciós tréning tartottunk 2015. május hónapban. Az
antikorrupciós tréning 3 részből állt: 1) általánosan a korrupció fogalma, típusai, mérése,
továbbá hazai és nemzetközi jogszabályi háttere, 2) nemzetközi példák és építőipari
korrupciós botrányok ismertetése, a korrupció kivédésének eszközei 3) online etikai
dilemma esetek feldolgozása.
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Társadalmi programok
Projekt

Forrás

adatok 1000HUF

Nemzetközi stratégiai
partnerségek a
közoktatás terén
(Erasmus + KA2)
TI Academy
- Nyári
fesztiválok
-

Átláccó
Fesztivál
Fiatalok elkötelezése
a tudatos állampolgári
értékek irányt

Európai Bizottság

Norvég Támogatási Alap
Brit Nagykövetség
Francia Nagykövetség
Holland Nagykövetség
Holland Nagykövetség
(Részben RedFlag projekt)
Holland Nagykövetség
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Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

33 616

26 203

1743

9 809
1771

372

62

929

860

A középiskolai anti-korrupciós oktatás innovatív módszertana
Nemzetközi stratégiai partnerségek a közoktatás terén
A projekt célja, hogy a 2013 őszén lezárult Youth in Action projekt keretében készült
középiskolai tanári kiadványt teszteljük. Célunk, hogy minden érettségiző diák ismerje a
korrupció fogalmát, fajtáit és az ellene való fellépés lehetőségeit.
A nemzetközi program során, Magyarországon, Szlovéniában és Olaszországban 2-2-2
kiválasztott középiskolában használjuk kísérleti jelleggel a tananyagot és a kapott
visszajelzések alapján frissítjük, módosítjuk, ahol szükségesnek látjuk. Ezzel párhuzamosan
készül egy e-learning modul, ami játékos formában teszteli majd a diákok tudását. Az online
platform terveink szerint folyamatosan bővíthető lesz majd, lehetőséget adva a tanároknak
és diákoknak arra, hogy az általuk kitalált és sikeresnek ítélt módszereket, játékokat
közzétegyék. A program távlati célja az, hogy a TI tananyaga ajánlott vagy kötelező jelleggel
bekerüljön a Nemzeti Alaptantervbe. Az érdekgazdák elköteleződése a program
prioritásainak egyike.
2015 tavaszán indult a tanárok képzése, illetve a tananyag tesztelése. A korrupció
fogalmának, típusainak bemutatása mellett az interaktív módszertan elsajátítása is nagy
hangsúllyal bírt, hiszen fontos, hogy a diákok játékosan sajátítsák el a tudásanyagot.
2015 nyarán Ljubljanában összesítettük az első tapasztalatokat, emellett körvonalaztuk
azokat a módszertani elemeket, amelyeket hasznosnak találtunk a tananyag elsőkörös
tesztelése során. Szeptemberben indult a tananyag kipróbálásának második szakasza új
feladatokkal, szituációkkal, játékokkal. A tesztelés legfontosabb eredménye az, hogy
tágítanunk kell a tréningek és a tananyag fókuszát ahhoz, hogy a diákok fogékonyak
legyenek a korrupcióvval kapcsolatos ismeretek iránt. Négy alaptéma – az adózás, a közpénz
felhasználása, az alapjogok és a választási rendszer – elengedhetetlennek tűnt a téma átfogó
feldolgozásához. Ennek megfelelően ezekre a területekre is kidolgoztuk azokat az interaktív
feladatokat, amelyek a megértést segítik. 2016 a tananyag és az e-learning véglegesítésének,
illetve népszerűsítésének éve lesz.

36

TI Academy
A TI Akadémia célja, hogy országszerte képezze a fiatalokat a korrupció jelenségeivel
kapcsolatban, lehetőséget biztosítva arra, hogy aktívan is tehessenek az átláthatóbb
közéletért. Egyetemekkel, szakkollégiumokkal és egyéb ifjúsági szervezetekkel működünk
együtt, a program keretében számos előadást tartottunk, például a Corvinus Egyetemen, a
Széchenyi István Szakkollégiummal együttműködve, vagy a Jövőképp – Fiatalok
Magyarországért Egyesület! szervezésében az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.
Budapesten kívül vidéken is oktatunk, Győrben a Batthyány Lajos Szakkollégium,
Debrecenben a Hatvani István Szakkollégium az együttműködő partnerünk.
A program során olyan képzési anyagokat dolgozunk ki, amelyekkel hatékonyan tudjuk
oktatni a fiatalokat a korrupció ellen többféle korcsoportban. Elektronikus tananyagainkkal
olyan diákok oktatását is el tudjuk végezni, akik nem tudnak részt venni személyesen az
eseményeinken. Ők számítógépeik segítségével otthonról is képesek a témában fejlődni.
Ebben az évben számos előadást tartottunk a párt- és kampányfinanszírozás korrupciós
problémáiról, a közbeszerzési rendszer korrupciós helyzetéről, az információszabadság
szükségességéről. 13 egyetemi és szakkollégiumi partnerséget kötött a TI, valamint közel
250 hallgatót oktatott 2015-ben, kifejezetten egyetemi kereteken belül.
Nyári fesztiválok
„Politkus fröccs” kampány a Bánkitó és a Sziget Fesztiválon
A Transparency International Magyarország célja a társadalmi szemléletformálás, az
emberek mozgósítása és bevonása a korrupció elleni küzdelembe, ezért a szervezet számos
kampányt és a fiatalokat célzó szemléletformáló projektet valósít meg.
A Transparency International Magyarország egyik ilyen, a fiatalokat mozgósító kampánya
a nyári, fiataloknak szóló zenei fesztiválokon megvalósuló rendezvénye, amely jó lehetőség
arra, hogy a transzparenciáról több ezer fiatalt oktassunk, játékos körülmények között.
További cél pedig, hogy minél több tagot gyűjtsünk az ún. BÁZIS nevű csoportunkba, amely
a TI-nak a fiatalokat tömörítő szerveződése. Ehhez mindenki csatlakozhat, aki egyetért a TI
céljaival, és kész nemet mondani a korrupcióra.
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A zenei nyári fesztiválokon több ezer fiatalt szólítunk meg. 2015 nyarán „Politikus fröccs”
nevű kampánnyal vettünk részt a Sziget Fesztivál „Civil Sziget” elnevezésű programjában,
valamint a Bánkitó Fesztiválon. A kampány a Republic Group segítségével valósult meg, és
a célja az volt, hogy megmutassa a korrupció negatív hatását a fiatalok számára. Mivel a
korrupció egy nehezen megfogható és ábrázolható jelenség, egy olyan eszközzel
igyekeztünk ábrázolni, amely könnyen érthetővé teszi ezt a problémát. A program során
mintegy 2500 új email címet gyűjtöttünk olyan emberektől, akik érdeklődnek a
korrupcióellenes tevékenységünk iránt. A Bánkitó Fesztiválon és a Civil Szigeten együtt kb.
5000 fesztiválozóval beszélgettek a szervezet munkatársai és önkéntesei. A Civil Szigeten
tartott sajtótájékoztató nagy médiafigyelmet kapott. Az amerikai, a brit, a holland és a francia
nagykövetség képviselői mellett számos érdeklődő vett részt az eseményen, amelyről több
mint 30 különböző cikk és videó készült. A kampány a honlapon, a közösségi médiában,
fotókon, videókon és cikkeken keresztül jelent meg.
Átláccó fesztivál (dec. 9.)
A Korrupcióellenes Világnap alkalmából 2015. december 9-én a Transparency International
Magyarország ismét megrendezte „Átláccó” Fesztivál“ elnevezésű rendezvényét
Budapesten, az A38 Hajón. A közbeszerzésekről, továbbá az európai uniós források
elosztásáról, ellenőrzéséréről és az ezekkel kapcsolatos visszaélésekről szerveztünk
konferenciát. A nemzetközi tanácskozáson beszédet mondott Colleen Bell, az Amerikai
Egyesült Államok budapesti nagykövete, Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós
fejlesztésekért felelős államtitkára, valamint előadást tartott az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) szakpolitikai igazgatója és Románia korrupcióellenes ügyészségének (DNA) vezető
ügyésze.
A konferencia első részében a magyarországi rendszerszintű, az uniós források elosztában is
tetten ért korrupcióról volt szó. A közbeszerzési eljárások során elköltött pénz a magyar,
illetve az uniós adófizetők pénze, ezért mindannyiunk érdeke, hogy ezeket a forrásokat
céljuknak megfelelően és szabályosan költse el az ország. Meggyőződésünk, hogy jól
célzott, az állampolgárok által is alkalmazott eszközökre van szükség a közbeszerzési
eljárások átláthatóságának növelése és a korrupciós kockázatok csökkentése érdekében. A
panelbeszélgetés során bemutattunk néhány ilyen, a TI és partnerei által kifejlesztett eszközt.
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Fiatalok elkötelezése a tudatos állampolgári értékek irányt
A projekt célja, hogy a résztvevő civil szervezetek olyan oktatási segédanyagokat hozzanak
létre, amelyek a demokrácia iránti tudatosságot növelik a fiatalokban. A budapesti holland
nagykövetség felkérésére a Transparency International Magyarország két felsőoktatási
segédanyag kidolgozását vállalta, az első egy általános korrupciós anyag, amely a korrupció
fogalmát, káros hatásait és lehetséges számszerűsítését vizsgálja. A másik pedig egy
közbeszerzésről szóló anyag lesz. Jelen beszámolási évben a szervezet a projekt
előkészületeiben vett részt, több civil szervezettel együttműködésben.
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Egyéb projektek
Önkéntesek és gyakornokok
2015-ben 15 önkéntes segítette a Transparency International Magyarország munkáját. A
hallgatók hathetes turnusokban vettek részt az alapítvány projektjeiben, kutatásaiban, illetve
az iroda napi operatív munkájában is aktívan közreműködtek. Szervezetünk az elmúlt évek
során kedvelt és népszerű gyakornoki fogadóhellyé nőtte ki magát hazai és nemzetközi
szinten egyaránt.
„Dedikálj egy bankjegyet!“ kampány
Egyéni támogatókat mozgósító kampányt készített a TI, amelynek célja, hogy növelje a
szervezet népszerűségét a társadalom minél szélesebb köreiben és felhívja a figyelmet az
átláthatóság és elszámoltathatóság fontosságára. Emellett egy olyan platformot hozott létre,
ahol az állampolgárok egyszerűen ki tudják fejezni korrupcióval kapcsolatos véleményüket.
A kampánynak négy célja volt: a TI facebook követőinek növelése, a TI ismertségének
növelése, a civil interakció növelése és az adománygyűjtés. A facebook-kampány 2014.
november 14-én indult, akkor a TI Facebook oldalán 4721 „like“ volt. A kampány célja a
10.000 like elérése volt, amit 2015. március 5-én értünk el. A TI ismertségének növelésére
és az adakozás népszerűsítésére szórakoztató, illetve a korrupció elleni küzdelem fontosságát
kiemelő, szakértőket bemutató videókat gyártottunk. Az elkészült videók a TI YouTube
csatornáján megtekinthetőek. A civil interakció növelése érdekében létrehoztunk egy
alkalmazást, ahol minden érdeklődő személyes üzenetet fogalmazhat meg. Az alkalmazás
célja, hogy intenzívebbé tegyük a párbeszédet a támogatóinkkal. A pénzeket személyesen is
lehetett „dedikálni“ a TI eseményein.

1%-os kampány
A Transparency International Magyarország elkészítette az 1%-os adománygyűjtő kampány
kreatív anyagát, amelyet utána facebookon, a TI honlapján és a szervezet blogján tűntettünk
fel. Egy alkalommal a nyomtatott sajtóban is vásároltunk hirdetést. Emellett a szervezet
partnerei számára személyes levelet küldtük az 1%-os adományozás előmozdítására.
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Kommunikáció
A Transparency International Magyarország 2-3 havonta szervez valamilyen eseményt
(sajtótájékoztató, workshop, konferencia), ezeknek a médiamegjelenése általában mintegy
40 médiamegjelenést generál. A TI minden korábbinál intenzívebben jelen van a
kormányhoz (közvetlenül) nem kötődő minden fontosabb hazai médiumban, továbbá
számos vezető nemzetközi orgánumban. Munkatársaink rendszeres nyilatkozók/ vendégek
voltak a vezető televíziós csatornák (RTL Klub, ATV és Hír TV) politikai és gazdasági hírés magazinműsoraiban. A TI két vezető munkatársával (ügyvezető és jogi igazgató) a
magyar média vezető orgánumai rendszeresen készítettek nagyinterjúkat. Folytatódott az
tendencia, hogy a TI aktívan alakítja a közbeszédet tanulmányaival, ilyen volt például az
uniós

projektek

túlárazásáról

szóló

vagy

a

sportkluboknak

juttatott

társasági

adótámogatásról szóló jelentés. A tavalyi év áttörés volt abból a szempontból, hogy immár
a közbeszerzéssel kapcsolatos megállapításaink is elérték a szaksajtó és a szakmai
közvélemény ingerküszöbét, e területen számos hírt generáltunk.
A közösségi médiában szintén egyre aktívabbak vagyunk. Beszédes adat, hogy a TI
facebook követőinek száma az elmúlt két évben megháromszorozódott, jelenleg csaknam
12000-nél tart. Ide naponta több posztot teszünk fel, annak érdekében, hogy rendszeresen
kommunikáljunk a korrupció iránt érdeklődő tagjainkkal. Több tucatnyi videót készítettünk,
és a nyári fesztiválok során a szimpatizánsainkkal személyesen is találkozunk. Hírlevelünket
mintegy 4700 címre, célzottan küldjük ki.

Honlapfejlesztés
A Transparency International Magyarország 2015-ben átfogó honlapfejlesztésbe kezdett. A
cél, hogy legyen a szervezetnek egy olyan korszerű és felhasználóbarát oldala, amely a
jelenleginél modernebb, interaktívabb megjelenést biztosít. Az új honlap várhatóan 20016
júniusában élesedik. A cél, hogy ne csupán a honlap lay-out-ja változzon, hanem a téma iránt
érdeklődő állampolgárok, szakértők és újságírók az eddiginél könnyebben juthassanak hozzá
a témához kapcsolódó legfontosabb információkhoz. A hatékony online kommunikáció
elengedhetetlen feltétele annak, hogy a TI eredményesen működjön.
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A közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
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Mérleg tartalma:


Befektetett eszközök - nettó értéke 1 267 eFt.

Bruttó érték
1000 HUF
Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

nyitó

Értékcsökkenés
1000 HUF
Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

nyitó

növekedés

2 171
0
0
4 036
6 207

1 116

604
1 719

0

4 640
7 926

Bruttó érték
1000 HUF
Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

nyitó

növekedés

csökkenés

záró

1 116

175

604
1 719

1 092
1 267



3 460
0
0
5 186
8 646

2 171
0
0
4 036
6 207

növekedés

csökkenés

záró
3 460

546

5 732
9 192
csökkenés

záró
3 286

546
546

Forgóeszközök: 21 127 eFt.

Forgó eszközök/Év
1000HUF
vevők

2013

2014

2015

2 661

egyéb követelés
Követelések összesen
Pénztár - HUF
Pénztár - EUR
CIB bank HUF
CIB Bank deviza
Pénzeszközök összesen
Értékpapírok
összesen

1 797
4 458
18
9
4 112
19 857
23 996
3 011
31 466

1 239
772
460
1 232
19
57
14 840
24 829
39 745
3 166
44 143

525
1 764
141
35
11 102
4 935
16 213
3 150
21 127

A bankszámlák a kivonatokkal egyező értékűek, a pénztárkészlet a pénztárjelentés
értékével megegyezik.
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Aktív időbeli elhatárolások: 15 139 eHUF - tárgyévi eredményt növelő, a
bevételeket és kiadásokat helyesbítő tételek szerepelnek közöttük az alábbiak szerint:

Aktív időbeli elhatárolás / Év
1000HUF
Következő évet érintő költségek elhatárolása
Tárgyévet érintő, de még be nem folyt
támogatások
Összesen



2014

2015

33
7 765

32
2 444

116
15 023

7 798

2 476

15 139

Az Alapítvány saját vagyonának alakulása
o Saját tőke mértéke: 4 134 eHUF

Saját tőke / Év
1000HUF
Induló vagyon / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás /Eredménytartalék
Tárgyévi eredmény
- ebből közhasznú
ebből vállalkozási
Összesen



2013

2012

2013

2014

2015

255
24 542
-15 238
-15 238
0
9 559

255
9 304
-4 132
-4 132
0
5 427

255
5 172
10 916
8 913
2 003
16 343

255
16 088
-12 209
-13 365
1 156
4 134

Kötelezettségek: 678 Ft.

Kötelezettségek / Év
1000HUF
Szállítói tartozások
Kölcsönök
Előleg vevőktől
Letiltás munkavállalótól
SZJA fizetési kötelezettség
Egészségügyi hozzájárulás
Magánszemélyek járulékai
Jövedelem elszámolás
TB járulékok/Szociális hozzájárulási adó
Általános forgalmi adó
Kötelezettség pályázatokból
Összesen

2013

2014

2015

92
0
0
0
1 451
83
1 594
2 948
2 313
476
0
8 957

0
0
0
86
910
144
862
0
1 247
0
0
3 249

407
0
0
0
44
15
0
0
0
212
0
678

A kötelezettségeket a fordulónapot követően kiegyenlítettük.

44



Passzív időbeli elhatárolások: 32 721 eHUF - a tárgyévi eredményt csökkentő, a
bevételeket és ráfordításait helyesbítő tételek szerepelnek közöttük az alábbiak
szerint:

Megnevezés
1000HUF
Tárgyévet érintő költségek elhatárolása
(közüzemi díjak, könyvvizsgálat díja)
Következő évet érintő, de már megkapott
támogatások
SzJA 1% fel nem használt része
Összesen

2013

2014

2015

1 230

792

632

27 362

28 674

32 089

0
28 592

29 466

32 721

SZJA 1% Felhasználása
Év/SZJA 1 %
1000HUF

Nyitó

NAV utalás

Felhasznált

Záró

2010. rendelkező év

0

1 329

52

1 277

2011. rendelkező év

1 277

1 349

0

2 626

2012. rendelkező év

2 626

970

2 626

970

2013. rendelkező év

970

1 475

2 445

0

2014. rendelkező év

0

926

926

0

2015. rendelkező év

0

1 112

187

925
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Eredménylevezetés


Bevételek részletezése:
Megnevezés
1000HUF

2014

2015

%
2014=100

1.

Központi költségvetésből származó
támogatás
(Hazai és külföldi költségvetések, 1%os felajánlások)

38 315

47 540

124%

2.

Belföldi támogatók
(Vállalati támogatók fóruma,
magánszemélyek, szervezetek)

19 762

2 558

13%

3.

Külföldi támogatók

84 631

63 450

75%

4.

Alap és vállalkozási tevékenységből
származó bevétel

8 817

4 138

47%

5a

Egyéb bevételek

749

3 573

5b

Egyéb bevételek (adományok,
önkéntes munka)

2 082

18 183

768%

Összesen

154 356

139 442

90%

BEVÉTELEK
2014

2015

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Központi
költségvetésből
származó
támogatás

Belföldi
támogatók

Külföldi
támogatók
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Alap és
Egyéb bevételek Adományok,
vállalkozási
önkéntes munka
tevékenységből
(Egyéb
származó
bevételek)
bevétel

1/ Központi költségvetésből származó támogatások: 47 609 eHUF
Megnevezés
1000HUF
Brit Nagykövetség
Francia Nagykövetség
Holland Nagykövetség
Norvég Nagykövetség
Svéd Nagykövetség
Európai Unió
Norvég Finanszírozási Alap
SZJA 1% felhasználás
Központi költségvetésből összesen

2014

1 628
773
450
300
25919
8 315
930
38 315

2015

%
2014=100

833
1 425
685

34 234
10 176
187
47 540

124%

2/ Belföldi támogatók, adományok – összesen 2 489 eFt. az alábbiak szerint:
Megnevezés
1000HUF
Allianz Hungária Biztosító
Bau Trans Kft
HPS Exp.(Vodafone)
Ernst & Young
Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda
Mercedes Benz
OTP Alapkezelő
SciamusS
Signal Biztosító
Telenor Magyarország
Volvo Magyarország Zrt.
Vállalati támogatók

2014

2015

%
2014=100

2 000
1 000
372
3 000
500
1 500

500

500
800
1 500
2 000
12 800

400

1 272

10%

Belföldi magánszemélyek támogatása tárgyévben összesen 329eFt. volt
-

Belföldi szervezetek támogatása tárgyévben összesen 957eFt. volt
Megnevezés
1000HUF
Eötvös Károly Intézet
Gazdasági Versenyhivatal
Költségvetési Felelősségi Intézet
NcsSzI-Youth In Action
Ind Média Group
Belföldi szervezetek

2014

2015

%
2014=100

932
1 758
369
4 556
6 683

47

25
957

14%

3/ Külföldi támogatók:
Megnevezés/Év
1000HUF
Transparency International Secretariat
Open Society Institute
Telia Company AB
Konstanzi Egyetem – ALAC
Költségtérítések
Deviza támogatások magánszemélyektől

%
2014=100

2014

2015

21 324
59 179

423
3 704

17 216
37 897
1 153
2 574
892
3 718

84 631

63 450

75%

Megnevezés/Év
1000HUF

2014

2015

%
2014=100

Humán kutatás, fejlesztés bevétele

5 051

2 079

52

17

Külföldi támogatók összesen
4/Alap és vállalkozási tevékenységből származó bevételek:

Nevezési díjak bevétele
Cikk írás / Előadások bevétele
Üzleti reggeli részvételi díj / Vállalati támogatók
fóruma

457

Jogi tevékenység bevétele

466

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

750

500

Egyéb oktatás
Továbbszámlázott szolgáltatások
Reklámtevékenység (vállalkozási tevékenység)

41

66

2 000

372

Egyéb vállalkozási tevékenység (kutatás)
Alap és vállalkozás tevékenység bevételei

784
8 817

4 137

2014

2015

180

117

47%

5/Egyéb bevételek:
Megnevezés/Év
1000 HUF
Különféle egyéb bevételek (kerekítés, technikai
tételek)
Pénzintézeti kamat bevételek

%
2014=100

61

Átváltással kapcsolatos árfolyam különbözetek
Adomány eszközök értékcsökkenésének feloldása
Önkénes munkaórák
Adományként kapott dologi eszközök és
igénybevett szolgáltatások
Egyéb bevételek összesen

569

3 396

1115

1 168

966

898
16 117

2 831

48

21 756

78%

Kiadások részletezése:
Nr.

Megnevezés
1000 HUF

2014

Közüzemi díjak
Irodai eszközök
Tisztítószerek
Irodaszerek, nyomtatványok, névjegyek
Pólók
Egyéb eszközök, anyagok

%
2014=100

2015

180

928
21
54
139
141
1 057

1 313

2 340

2 917
1931
3186

2 917
145
1 895
1 773

1 266
288
3 254
1 109
1 444
10 944
2 628

1 446
90
14 882
996

1 598
11
2 555
1 371

2 841
9
4 447
1 075

34 502
869

39 729
722

53

0

Munkabérek
Megbízási díjak
Szerzői jogdíjak
Költségtérítések
Szakmai rendezvények költségei
Egyéb reprezentációs költségek
Betegszabadság és 1/3-ad táppénz
Önkéntes munkaórák elszámolása (2014-től)
Béren kívüli juttatások és adójuk
Bérjárulékok

56 515
1 246
1 147
3 501
2 546
191
966
401
15 822

58 834
1 493
450
348
3 310
29
271
898
210
16 263

5 Személyi jellegű ráfordítások
6 Értékcsökkenési leírás
7 Egyéb ráfordítás (késedelmi kamatok,
kerekítés, támogatás)
8 Árfolyam veszteség
Közhasznú tevékenység ráfordításai

82 336
1 606
16 715

82 108
1 718
23 380

100%
107%
140%

6 046
143 440

1 654
151 650

27%
106%

1 Anyag költségek
Irodabérlet
Javítás, karbantartás
Utazás, kiküldetés, közlekedés
Rendezvényekkel, bemutatókkal kapcsolatos
költségek
Nyomdai költségek, kiadványok előállítása
Oktatás, továbbképzés
Hirdetés, PR, kommunikáció
Posta, telefon, internet, futár
Kutatással kapcsolatos költségek
Tolmácsolás, fordítás
Szakértői díjak
Tervezés, művészeti tevékenység,
fényképezés, filmezés
Ügyviteli díjak
Szakkönyvek, folyóiratok
Számítástechnikai szolgáltatás
Egyéb igénybevett szolgáltatások
(kulcsmásolás, költöztetés költségei)

2 Igénybevett szolgáltatások
3 Egyéb szolgáltatások (Banki díjak,
biztosítás)
4 Eladott (közvetített) szolgáltatások
értéke

49

872
26
41
194

178%

1 391
4 613
1 210

115%
83%

A szervezet munkaviszony keretében foglalkoztatottjainak száma 2015. évben: 8,8 fő
Létszámadatok
alakulása
(átlagos állományi
létszám)

Teljes munkaidős:
szellemi állomány
Nem teljes munkaidős:
szellemi
Egyéb állományon
kívüliek
Összesen

2014
létszám
(fő)

Változás előző évhez
képest

2015

összes
kereset
(eFt)

létszám
(fő)

összes
kereset
(eFt)

létszám összes kereset
(fő)
(eFt)

7,6

50 597

7,6

54 523

0

3 926

2,1

5 118

1,2

4 311

-0,9

-807

1,2

800

0

0

-1,2

-800

10,9

56 515

8,8

58 834

-2,1

Munkaórák alakulása
Teljes munkaidős ledolgozott órák
Nem teljes munkaidős ledolgozott
órák
Fizetett, nem dolgozott órák
Összesen

Önkéntes munkaórák
Könyv szerinti érték (1000HUF)
Önkéntes órák száma
(óra)

2014
óra
13 640
1 916
428
15 984

2014

1 200
0
14 520

2015
966
1 523

50

Változás előző
2015
évhez képest
óra
óra
13 320
-320
-716
-428
-1 464

Változás előző
évhez képest
898
-68
1414

-109

Cél szerinti juttatások
Megnevezés
1000HUF
Mladinski Ceh – Szlovénia
(Youth Against Corruption projekt)
Romaversitas Alapítvány
(Youth Against Corruption projekt)
TI-Slovenia
(Youth Against Corruption projekt)
K-monitor Közhasznú Egyesület
Ebből:
Red Flag projekt– 5340 eFt.
- Országgyűlési és önkormányzati
választások – 4832 eFt.
Petabyte Nonprofit Kutatási Kft.
(Red Flag projekt)
TI-Slovénia
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
TI-Italia
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
Leonardo Da Vinci Gimnázium, Vimercate
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
IIS Virgilio Florian Szakközépiskola, Lamezia
Terme
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
Gandhi Gimnázium, Pécs
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
Gimnazija Sentvid, Ljuljana (Nemzetközi
stratégiai partnerség a közoktatás terén)
Ekonomska sola Murska Sobota,
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)
Összesen

2014

2015

%
2014=100

725
280
880

10 172
4 632

6 223

7 673

2 325

2 325

1 254
1 736

16 689

51

1 736
23 272

139%

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselők közül kizárólag az ügyvezető igazgató részesül juttatásban amely
tisztséget munkaviszony keretében látja el.
Tisztség
1000HUF
Ügyvezető igazgató
Összesen

2014
11 088
11 088

%
2014=100

2015
13 013
13 013

117%

Közhasznúsági jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok
1000HUF

Előző év

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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Tárgyév

154 356

139 442

930

1 112

0
0
0

0
0
0

153 426
143 440

138 329
151 650

82 336
143 440
10 916
15

81 760
151 650
-12 209
15

Alapadatok

Mutató teljesítése
Igen
Nem

1000HUF
Erőforrás-ellátottság mutatói
Az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió
forintot
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi
eredménye) nem negatív
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
A személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető
tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Kiutalt SZJA 1% nagysága
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült
költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás
felét a két év átlagában,
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]
Önkéntesek száma eléri a 10 főt
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

53

X

Értéke

139 442

X

X

-1 293

0.4833

X

0.01

X

1.00

X

15fő

Gazdálkodás mutatói
Tőkestruktúra mutatói
Tőkeerősség
(Saját forrás/Összes forrás)
Idegen tőke aránya
(Kötelezettségek/Összes forrás)
Saját tőke növkedési mutatók
(Saját tőke/Jegyzett tőke)
Vagyoni helyzet mutató
Befektetett eszközök fedezettsége
(Saját tőke/Befektetett eszközök)
Vagyonstruktúra mutató
Tartósan befektetett eszközök aránya
(Befektetett eszközök/Összes eszköz)

Mutató
11,01%

Likviditási mutató
(Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek)

3116,08%

1,81%
1621,18%

326,28%

3,38%

Nyilatkozat vállalkozási tevékenységről
A Transparency International Magyarország Alapítványnak 2015. évben vállalkozási
tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2016. május 30.

…………………………………………
képviselő aláírása
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Független könyvvizsgáló jelentése
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Mellékletek
1. sz. melléklet - Közhasznú tevékenységeinkhez kapcsolódó jogszabályhelyek
Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályi hivatkozás

A korrupció elleni kormányzati
stratégia előkészítése; a
korrupció megelőzési
intézkedési terv és az integritás
jelentés elkészítését támogató
módszertani segédletet
kidolgozása

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. § a) - b)
pontjai

Az integritási és korrupciós
kockázatok felmérése

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. §
c) pontja

A korrupciós helyzet és a
korrupcióellenes kormányzati
tevékenység folyamatos
értékelése

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. § d)
pontja

Monitorozás
Javaslatok és szempontok
meghatározása a korrupció
elleni kormányzati stratégia és a
korrupció megelőzési
intézkedési terv kidolgozásához,
a kormány korrupció elleni
stratégiájáról és a korrupció
megelőzési intézkedési tervéről
állásfoglalások és vélemény
kialakítása, a stratégia és az
intézkedési terv végrehajtásának
nyomon követése
Monitorozás, kutatás, elemzés
Korrupciós és integritási
kockázatok állami, kormányzati
hatáskörben történő
felmérésének végrehajtására
vonatkozó szempontok és
javaslatok megfogalmazása

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás
A magyarországi korrupciós
helyzet felmérése, a korrupció
elleni kormányzati tevékenység
értékelése és nyomon követése
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Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás
Szempontok és javaslatok
megfogalmazása az
államigazgatási szervek
integritásirányítási rendszerének
fejlesztésére

Közreműködés az
államigazgatási szervek
integritásirányítási rendszerének
fejlesztésében és
összehangolásában

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. § e)
pontja

A korrupcióellenes
kommunikációs szakmai
anyagok előkészítése

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. §
f) pontja

Részvétel a nemzetközi
együttműködésből, nemzetközi
egyezményekből eredő
képviseleti kötelezettségek
ellátásában

A rendőrség belső
bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés
és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak
megállapításáról szóló
293/2010. (XII. 22.)
kormányrendelet 13/A. § g)
pontja

közbeszerzések és verseny
tisztaságának és az esélyek
egyenlőségének a biztosítása,
közpénzek átlátható
felhasználásának a biztosítása

Az Alaptörvény 37. cikk (1)
bekezdés és 39. cikk

Monitorozás, kutatás, elemzés
A kormány korrupció elleni
tevékenységének kormányzati
kommunikációjára vonatkozó
szempontok és javaslatok
megfogalmazása

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás
A korrupció elleni küzdelemre
irányuló nemzetközi
szerződések és
együttműködések
magyarországi végrehajtásának,
illetve érvényre jutásának
nyomon követése

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás, közérdekű
érdekérvényesítés
Közbeszerzések nyomon
követése, közpénzköltések
figyelemmel kísérése

jogszerű közbeszerzési
magatartások kialakítása és
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A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény III.
fejezet

elterjesztése, a közpénzek
nyilvános és átlátható módon
történő elköltésének elősegítése

A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 187.
§ (1) bekezdés

a közbeszerzési jogszabályok
alkalmazását elősegítő
útmutatót készítése, a
jogorvoslati döntésekből,
valamint a közbeszerzések
ellenőrzésének gyakorlatából
levonható tapasztalatok,
valamint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókról ismertetése

A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 183.
§ c) pont

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás
Közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok figyelemmel
kísérése, közbeszerzési
jogorvoslati gyakorlat nyomon
követése, közbeszerzési
ismeretek terjesztése és
közbeszerzési
szakemberképzésben részvétel

A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 185.
§ (2) bekezdés

a közbeszerzési eljárásban részt
vevők oktatására vonatkozó
feltételrendszer kialakítása,
valamint a közbeszerzési tárgyú
képzések irányítása, felügyelete
és ellenőrzése
Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás, közérdekű
érdekérvényesítés
Közpénzekkel összefüggő
közérdekű adatok igénylése,
nyilvánosságra hozatala,
stratégiai pervitel, közérdekű
adatok és információszabadság
elősegítése

közérdekű adatok közzététele,

Az Alaptörvény 37. cikk (1)
bekezdés és 39. cikk

közérdekű adatokhoz való
hozzáférés biztosítása

Az információs önrendelkezési
jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény III.
fejezet
A közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 3-4. §

Monitorozás, kutatás, elemzés
Jogalkotás nyomon követése,
jogszabályok tervezeteinek a
véleményezése

a jogalkotás garanciális
szabályainak megtartása

A jogszabályok
előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 2010. évi
CXXXI. törvény 2. §

A közérdekű bejelentők
védelme, a korrupció elleni
állami fellépés

A panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény 1. cím

Közérdekű érdekérvényesítés
Korrupció elleni
jogsegélyszolgálat, korrupció
áldozatainak és a korrupcióról
információt szolgáltató
polgároknak történő

A büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 171-172. §
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segítségnyújtás, közérdekű
bejelentőkkel kapcsolattartás
Oktatás, Kutatás
Korrupciós elleni képzések
szervezése

korrupció-megelőzési
programok,

előadások tartása,
tananyagfejlesztés

jó állam, közjó szolgálata

szakmai tanulmányok készítése

Az államigazgatási szervek
integritásirányítási rendszeréről
és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló
50/2013. (II. 25.)
kormányrendelet 9. §

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás, közérdekű
érdekérvényesítés
Párt- és kampányfinanszírozás
nyomon követése

közpénzek átlátható
felhasználásának a biztosítása,
közérdekű adatokhoz való
hozzáférés biztosítása

Az országgyűlési képviselők
választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény
8-9. §
Az országgyűlési képviselők
választása
kampányköltségeinek
támogatásáról szóló 69/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet 8. §
(1) bekezdése
Az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény és 34.§

Monitorozás, kutatás, elemzés
választási eljárások nyomon
követése

a független és demokratikus
jogállam megőrzése és
kiteljesítése

A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 2. §

részrehajlás mentes, tisztességes
és időszerű közhatalmi
ügyintézés

Az államigazgatási szervek
integritásirányítási rendszeréről
és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló
50/2013. kormányrendelet 10.
§

Monitorozás, kutatás, elemzés,
oktatás, közérdekű
érdekérvényesítés
lobbitevékenység figyelemmel
kísérése,
az etikailag kifogásolható
érdekérvényesítés korrupciós
kockázatainak felmérése
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2. sz. melléklet – Előadásaink listája


2015. december 11. - Corruption, State Capture, Economic Performance – Martin
József Péter vendégelőadása a Budapesti Corvinus Egyetemen (Budapest)



2015. december 11. - DG Regio Antifraud Seminar – Ligeti Miklós, Martin József
Péter és Nagy Gabriella előadást tartott az Európai Bizottság által szervezett
nemzetközi konferencián (Budapest)



2015. december 9. – „Átláccó” Fesztivál (Budapest)



2015. december 7. – ELTE TÁTK: Korrupciós kockázatok Magyarországon – a
korrupció legalizálása. Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. december 4. – Nemzeti Védelmi Szolgálat – AmCham: az átlátható és felelős
lobbizás – teljes hiánya – Magyarországon – Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. december 3. - Workshop on Corporate Reporting – Martin József Péter részt
vett a KPMG által szervezett panelbeszélgetésben (Budapest)



2015. november 26. - Megvalósítható a teljes önkormányzati átláthatóság - Pázmánd,
az Üvegfalu (konferencia): Átláthatóság, közérdekű adatok és a civil szektor – Ligeti
Miklós előadása (Budapest)



2015. november 25. - Korrupció, átláthatóság és gazdasági teljesítmény – Martin
József Péter előadása a Budapesti Corvinus Egyetemen (Budapest)



2015. november 25. – Eötvös József Klub: Korrupció és gazdasági hanyatlás – Ligeti
Miklós előadása (Budapest)



2015. november 24. - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar - A
korrupció elleni küzdelem a rendészet területén: Korrupciós kockázatok a rendészet
területén – Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. november 20. - Kampányköd. A kampányfinanszírozás korrupciós kockázatai.
– Ligeti Miklós előadása és Martin József Péter felszólalása a TI által szervezett
workshopon (Budapest)



2015. november 17. – ELTE AJK büntetőjogi TDK: Korrupciós kockázatok
Magyarországon – Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. november 11. - Corruption, State Capture, Economic Performance – Martin
József Péter vendégelőadása a Budapesti Corvinus Egyetemen (Budapest)



2015. november 5. – Ügyészségi továbbképzés, főügyész-helyettesek tanácskozása:
A korrupció elleni fellépés hatékonyabbá tétele – Ligeti Miklós előadása
(Balatonlelle)



2015. november 4. – Batthyány Lajos Szakkollégium: Információszabadság –
megismerhetőek-e közérdekű adatok – Ligeti Miklós előadása (Győr)
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2015. november 4-6. - CIPE Eurasia Regional Meeting - Martin József Péter részt
vett és előadást tartott a Center for International Policy Enterprise workshopján
(Varsó)



2015. október 30. – International Law Enforcement Academy: Corruption: a threat
to Police – Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. október 27. – Móra Ferenc Szakkollégium: Átláthatósággal a korrupció ellen
– Ligeti Miklós előadása (Szeged)



2015. október 16. – MTA TK JTI, a magyar jogrendszer állapota c. konferencia: a
korrupció legalizálása – Ligeti Miklós előadása (Budapest)



2015. október 16. – Etikus Vállalat Díj átadója – Martin József Péter beszédet
mondott a díjátadó alkalmából a Figyelő TOP200 Gálán (Budapest)



2015. október 7. – Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium: Korrupciós
helyzet Magyarországon – Ligeti Miklós előadása (Pécs)



2015. október 7. – Ügyészségi továbbképzés - alügyészek tanfolyama: A korrupció
elleni fellépés hatékonyabbá tétele – Ligeti Miklós előadása (Balatonlelle)



2015. október 1. – Bejelentővédelem Magyarországon – Ligeti Miklós és Martin
József Péter előadása az Európai Parlament konferenciáján az Európa Pontban
(Budapest)



2015. szeptember 25. - Korrupció, foglyul ejtett állam, gazdasági teljesítmény – a
magyar eset – Martin József Péter előadása az ELTE szakjogász-képzésén
(Budapest)



2015. szeptember 23. – Minek nevezzelek? Az illiberalizmus Magyarországon –
Martin József Péter rész vett és felszólalt a Political Capital workshopján (Budapest)



2015. szeptember 2-4. Ending Impunity. International Anti-Corruption Conference
(IACC) – Martin József Péter részt vett és felszólalt az IACC éves konferenciáján
(Putrajaya, Malajzia)



2015. augusztus 13. - Sajtótájékoztató támogató nagykövetségekkel a Sziget
Fesztiválon. (Budapest)



2015. július 16-18. - Mutyimentes Övezet a Bánkitó Fesztiválon (Bánk.)



2015. július 2. – „The New Nature of Corruption” – Martin József Péter előadása az
EBRD igazgatósága számára (Budapest).



2015. április 28. – Korrupció, átláthatóság, növekedés. A magyar eset - Martin József
Péter nyitó előadása a Vezérigazgató Találkozón. (Kecskemét)



2015. április 22. – Korrupció, átláthatóság és gazdasági teljesítmény. Magyarország
helyzete közép- és kelet-európai összehasonlításban - Martin József Péter előadása a
Corvinus Egyetemen (Budapest)
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2015. április 15. – The New Corruption Schemes in Hungary - Martin József Péter
előadása a Grandhouse nemzetközi üzleti társaság rendezvényén. (Budapest)



2015. április 9. – Korrupció, átláthatóság és versenyképesség - Martin József Péter
előadása a Business Council for Sustainable Develepoment Hungary (BCSDH) "A
jövő vezetői" mentorprogramja keretében tartott workshopon. (Budapest)



2015. április 7. – A CSR és a civil szektor. A Transparency International üzleti
támogatói és kommunikációja - Martin József Péter előadása az Independent Media
Center kurzusán a Corvinus Egyetemen (Budapest)



2015. március 27. Civilek a nyilvánosságért – Martin József Péter részt vett Mérték
Médiaelemző Műhely és a PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszéke által szervezett médiafesztiválon (Pécs)



2015. március 23. - Business Integrity Forum konferencia az EuCham és a TI közös
szervezésében. A "Data protection" c. panel moderátora Martin József Péter volt.
(Budapest)



2015. március 18. A kkv-k átláthatósága és az állami szabályozás terhe – Martin
József Péter részt vett a Március 17. kör által szervezett panelbeszélgetésen
(Budapest)



2015. március 18. Hivatásetika és elszámoltathatóság az állami és magánszektorban
- Rechnitzer Dóra előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. (Az előadás
része volt „Az ügyvédi hivatás nemzetközi jogi környezetben” című 3 napos
joghallgatói képzésnek, amelyet többek között a PILnet Alapítvány
szervezett.)(Budapest)



2015. február 12. A velünk élő korrupció – Martin József Péter előadása a Privát
Presztízs Civil Egyesület rendezvényén (Kecskemét)
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3. sz. melléklet – PK142-es nyomtatvány
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