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A beszámolót a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma a
2017. év május hó „…”. napján kelt „…”/2017 számú határozatával elfogadta.
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
részére
Fordulónap: 2016. december 31.
Előző év

1000 HUF
A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

A.II.

Tárgyi eszközök

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

B.II.

Követelések

B.III.

Értékpapírok

B.IV.

Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

D.
D.I.

Saját tőke
Induló tőke / Jegyzett tőke

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

D.III.

Lekötött tartalék

D.IV.

Értékelési tartalék

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.
F.I.

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 267
175
1 092
0
21 127
0
1 764
3 150
16 213
15 139
37 533
4 134
255
16 088
0
0
-13 365
1 156
0
678
0
0
678
32 721
37 533

Budapest, 2017. május 25.
…………………………………………
képviselő aláírása
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Tárgyév
6 677
5 786
891
0
21 219
0
651
3 132
17 436
8 451
36 347
-5 119
255
3 879
0
0
-9 253
0
0
11 397
0
0
11 397
30 069
36 347

Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb közhasznú szervezet részére
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.
Alaptevékenység

1000 HUF

Előző év
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

Vállalkozási tevékenység

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Összesen
Előző év

Tárgyév

2 980

2 752

1 156

0

4 136

2 752

0

0

0

0

0

0

131 848

186 733

0

0

131 848

186 733

ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

- tagdíj

0

0

0

0

0

0

- alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

0

0

126 786

180 129

0

0

126 786

180 129

- adományok

4 047

4 573

0

0

4 047

4 573

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

3 457

99

0

0

3 457

99

A.

Összes bevétel (1+-2+3+4)

138 285

189 584

1 156

0

139 441

189 584

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

134 711

189 412

0

0

134 711

189 412

- támogatások

5.

Anyagjellegű ráfordítások

43 138

57 224

0

0

43 138

57 224

6.

Személyi jellegű ráfordítások

81 760

101 334

0

0

81 760

101 334
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Alaptevékenység

1000 HUF

Előző év
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

Vállalkozási tevékenység

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Összesen
Előző év

Tárgyév

12 118

16 119

0

0

12 118

16 119

1 718

1 301

0

0

1 718

1 301

23 380

36 835

0

0

23 380

36 835

7.

Értékcsökkenési leírás

8.

Egyéb ráfordítások

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 654

2 143

0

0

1 654

2 143

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

151 650

198 837

0

0

151 650

198 837

ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai

151 650

198 837

0

0

151 650

198 837

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

-13 365

-9 253

1 156

0

-12 209

-9 253

10.

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

-13 365

-9 253

1 156

0

-12 209

-9 253

Budapest, 2017. május 25.
…………………………………………
képviselő aláírása
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Tájékoztató adatok
Alaptevékenység

1000 HUF

Előző év
A.

Központi költségvetési támogatás

Vállalkozási tevékenység

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Összesen
Előző év

Tárgyév

187

925

0

0

187

925

ebből: normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

ebből: normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

helyi önkormányzati normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

egyéb normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

102 466

137 312

0

0

102 466

137 312

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

1 112

1 569

0

0

1 112

1 569

0

0

0

0

0

0

B.

E.

F.

G.

Közszolgáltatási bevétel

Budapest, 2017. május 25.
…………………………………………
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képviselő aláírása

Az ügyvezető igazgató összefoglalója a szervezet 2016. évi tevékenységéről
A Transparency International Magyarország Alapítvány (TI) 2016-ban is folytatta a korrupció
kutatása és feltárása, valamint a tisztességes közélet megteremtésének érdekében végzett
közhasznú tevékenységét, továbbá aktívan fellépett a korrupciós jelenségek ellen. A TI
feladatai közé tartozik, hogy a nemzetközi mozgalom értékeit – átláthatóság,
elszámoltathatóság, felelősségvállalás, méltányosság – szem előtt tartva azonosítsa és kutassa
a magyarországi korrupciót, megoldási javaslatokat fogalmazzon meg a korrupció csökkentése
érdekében, tájékoztassa a nyilvánosságot a visszaélésekről, 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 2016-ban is felhívta a figyelmet a rendszerszintű állami-politikai, sok esetben legalizált
visszaélésekre. Csak néhány példa: kimutattuk, hogy a hazai letelepedési államkötvénykonstrukció a magyar állam számára forintmilliárdokban mérhető veszteséggel jár, és folytattuk
a sportfinanszírozásban rejlő súlyos korrupciós kockázatok, továbbá a Magyar Nemzeti Bank
által létrehozott alapítványok közpénzköltéseinek feltárását. Ezek mellett sikerrel jártunk akkor
is, amikor a Magyar Külkereskedelmi Banknak (MKB) az eladás utáni végső tulajdonosaira
voltunk kíváncsiak. Kitartásunk eredményre vezetett az egyes budapesti kerületi
önkormányzatok közpénzhasználatának nyilvánosabbá tétele terén is.
A TI úttörő projektjei 2016-ban is aktívan hozzájárultak a korrupciós jelenségek feltárásához,
továbbá a korrupció elleni eszközök kifejlesztéséhez. Ezek sorában említendő, hogy elindult az
Assist internetes oldal, a TI legújabb szoftverfejlesztése. A Google által támogatott projekt
lényege, hogy az egyelőre próbaverzióban működő, a világhálón mindenki számára elérhető
eszközzel gyorsan és egyszerűen lehet közérdekű adatokat letölteni. A korábban, az Európai
Unió megbízásából fejlesztett „redflags“ jelzőrendszer segítségével tovább vizsgáltuk a hazai
közbeszerzési kockázatokat.
A TI – az Európai Bizottság 11 uniós országban 16 beruházásra kiterjedő pilot projektjének
keretében – vállalta az M6-os autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakaszának megvalósítását
célzó beruházás civil monitorozását. Az integritási megállapodás a Transparency International
által már korábban kifejlesztett eszköz: olyan háromoldalú polgári jogi megállapodás az
ajánlatkérő, az ajánlattevők és a független civil monitor között, amelyben minden, a
közbeszerzésben résztvevő fél vállalja az átláthatóságot. Az M6-os autópálya államhatárig
terjedő szakaszának kivitelezésére irányuló integritási megállapodást az Európai Bizottság,
a Miniszterelnökség, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a TI képviselője 2016. október
26-án írta alá Budapesten. Magyarországon ez az első olyan autópálya-beruházás, amelyet civil
szervezet ellenőrizhet. A monitoring projekt a beruházás teljes tartamára, 2019. december 19ig szól.



A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása. Azon közfeladatok ellátását előíró jogszabályi
rendelkezéseket, amelyekhez kapcsolódóan a Transparency International Magyarország Alapítvány a közhasznú tevékenységét
kifejti, az 1. számú melléklet tartalmazza.
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Az egyedi ügyek terén a legnagyobb eredményt 2016-ban is azzal értük el, hogy több ízben
sikerrel indítottunk pert a közérdekű adatok megismerése érdekében a hazai közintézmények
ellen. Az elmúlt három évben mintegy harminc információszabadság pert indítottunk és
ezeknek több mint a 90 %-át megnyertük. Az egyik legnagyobb eredményünk, hogy feltártuk
a Magyar Nemzeti Bank és az általa létrehozott alapítványok közpénzköltéseit, és így
közreműködtünk annak megakadályozásában, hogy törvény szentesítse azt a kormánypárti
elképzelést, miszerint a jegybank által teremtett és kezelt közpénz az alapítványok
közbeiktatásával „elveszítette közvagyon jellegét“. A letelepedési államkötvények és
a sportszövetségeknek, sportkluboknak jutatott, társasági adókedvezményt eredményező
vállalati pénzek – közkeletű néven a „Tao-pénzek“– ügyében is konkrét eredményeket értünk
el. A TI feljelentésekkel és nyílt levelekkel hívja fel a figyelmet akkor is, amikor a kormányzati
befolyás alatt álló ügyészség félrenéz, és nem emel 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.
Folytattuk azt a programot, amelynek keretében középiskolai tanárok körében teszteltük az
általunk korábban kifejlesztett korrupcióellenes tananyagot. Rendszeres, évente kétszer,
alkalmanként több hónapon keresztül zajló mentorprogramunk számos esetben tár
a közvélemény elé új korrupciós eseteket, egyszersmind jó iskolának bizonyul a jövő
oknyomozó újságírói számára.
*
Ami az ország általános korrupciós helyzetét illeti, a TI és más nemzetközi szervezetek
felmérései egybecsengenek: a korrupció ma Magyarországon igen súlyos, igaz, nem új keletű
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, ezt támasztja
alá két közelmúltbeli vizsgálatunk is.
A 2016-os Globális Korrupciós Barométer Magyarországra vonatkozó megállapításai azt
mutatják, hogy a magyar lakosság szerint a korrupció egyre súlyosabb probléma és egyre
kevesebben hiszik, hogy tenni tudnak ellene. A politikai és gazdasági döntéshozókat korruptnak
tartják, az állam korrupció elleni intézkedéseit pedig hatástalannak. Csak minden ötödik magyar
tenne bejelentést vagy tanúskodna bíróságon, ha korrupciót tapasztal, és csupán 14 % gondolja
azt, hogy a korrupció elleni küzdelemben az egyes állampolgár sikert érhet el. E számok azt
jelzik, hogy a magyar lakosság nemcsak nyugat-európai, de regionális összevetésben is
passzívnak tekinthető. A kutatás arra is rávilágított, hogy a kis vagy „utcai“ korrupciós esetek
az állampolgárok tapasztalatai szerint valamelyest visszaszorulóban vannak, különös tekintettel
a rendőrségi vesztegetésekre. A 18-29 éves korosztály körében – a TI által készített másik
kutatás eredményei szerint – a megkérdezettek több mint kétharmada úgy véli: akik korruptak,
azoknak nagyobb esélyük van a boldogulásra, mint azoknak, akik távol tartják magukat a
visszaélésektől. Száz fiatal közül nyolcvan azt gondolja, hogy Magyarországon a korrupció
súlyos probléma, és a megkérdezettek 77 százaléka a politikai életet tartja korrupciós
szempontból a leginkább fertőzöttnek.
Az Európai Bizottság éves országjelentése különösen a közbeszerzések rendszerét kritizálta, és
megállapította, hogy a megbízások odaítélésénél a szükségesnél sokkal ritkábban érvényesül
a versenyelv. Jelentős a hirdetmény, azaz tényleges verseny nélküli beszerzések aránya, egy
esztendő alatt túl kevés vállalatot hirdetnek ki győztesnek, és az ajánlatok felében a hatóságok
csak egyetlen ajánlatot kérnek be.
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A világon a legelterjedtebb, a közszféra korrupciós kitettségét számszerűsítő eszköz,
a Transparency International Berlinben működő Titkársága (vagyis a TI globális központja)
által minden évben elkészített Korrupció Érzékelési Index (CPI) rangsora szerint Magyarország
világviszonylatban a korrupció által közepesen fertőzött állam: 176 ország közül az 57. helyet
foglalja el 48 ponttal (0 - nagyon korrupt, 100 - egyáltalán nem korrupt). Az Európai Unión
belül egyre romlik a pozíciónk. A 2017 januárjában közzétett, a 2016-os korrupciós kitettséget
rangsoroló listán Magyarország a 24-25. helyet foglalta el, ami alapján az ország még
rosszabbul teljesített, mint a megelőző évben, amikor a 22-24. helyen állt. Az EU-hoz
csatlakozott tíz közép-és kelet-európai ország alkotta régión belül és hosszabb időhorizonton
szembeötlő az ország lecsúszása: Magyarország sokáig a harmadik helyen szerepelt Észtország
és Szlovénia után, ma viszont már csak Bulgáriát előzi meg, és Romániával áll egy szinten.
A sok szempontból határkőnek tekintett 2010-től kezdve – ekkor szerzett a Fidesz-kormány
először kétharmados többséget az országgyűlésben – a korrupció rendszerszerűvé, felülről
vezéreltté, 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 szisztematikusan végrehajtott – és mindmáig folyó – elitcserének és
tulajdonátcsoportosításnak. A fékek és ellensúlyok rendszerét a fennálló hatalom kiiktatta, csak
a bíróságok tudták megőrizni, és őrzik mindmáig a függetlenségüket és viszonylagos
autonómiájukat. Utóbbira abból következtetünk, hogy számos olyan bírósági döntés születik,
amely a közhatalom birtokosai számára nem kedvező. Sajnos azonban ezek hatása mégsem túl
nagy, mivel a nagy korrupciós ügyekben a kormány befolyása alatt álló ügyészség egyáltalán
nem látja el a feladatát, a politikailag kényes ügyekben egyszerűen nem nyomoz, és nem emel
vádat. Régóta fennálló, súlyos probléma továbbá, 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 minden évben felhívja a figyelmet – Magyarország messze
alatta teljesít a közép- és kelet-európai országok átlagának. Ez a legfőbb oka annak, hogy az
elmúlt bő másfél évtizedben a versenyképesség zuhanórepülésében van Magyarországon. A
politikai és gazdasági csoportok közötti tartós összefonódás, az állam foglyul ejtésének
jelensége, a közhatalom birtoklásából fakadó lehetőségek üzleti és politikai célokra való
felhasználása nem teszi lehetővé, hogy a közigazgatás kellő hatékonysággal hárítsa el és
üldözze a korrupciót. Mindez bennfentes (haveri) államkapitalizmus kialakulásához vezetett,
amelyben a szabad verseny a gazdaságnak egyre kisebb szeletére korlátozódik, és a
meritokratikus-piaci teljesítményt felülírja a közhatalomhoz való lojalitás.
Ilyen makrokörnyezetben a TI üzleti programjai a vállalati átláthatóság feltárására és
előmozdítására összpontosítanak. 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 kormánytól független hazai médiumokban,
továbbá a nemzetközi sajtó vezető orgánumaiban. Bár 2016. év a sajtószabadság fekete éve volt
Magyarországon – egyre több médium került kormányközeli oligarchák tulajdonába és vált így
a közhatalom iránt lojálissá –, a TI egyetlen rendezvénye jellemzően mintegy 40-50
sajtómegjelenést generál. Munkatársaink rendszeres nyilatkozók / vendégek a kormánytól
független televíziós és rádiócsatornák politikai és gazdasági hír- és magazinműsoraiban. A TI
két vezető munkatársával (ügyvezető és jogi igazgató), továbbá a közpénzügyi
programvezetővel a magyar média mértékadó orgánumai rendszeresen készítenek
nagyinterjúkat. Folytatódott, sőt talán tovább erősödött az tendencia, hogy a TI aktívan alakítja
a közbeszédet.
A közösségi médiában is egyre aktívabbak vagyunk. Beszédes adat, hogy a TI facebook
követőinek száma az elmúlt négy évben több mint megnégyszereződött (csaknem az
ötszörösére nőtt), jelenleg több mint 14 500-an követnek bennünket. A nyári fesztiválok során
a szimpatizánsainkkal személyesen is találkozunk. A 2016-os Sziget Fesztivál díszvendége
Colleen Bell, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete volt, aki szerint a TI
„nagyszerű munkát végez“. A Sziget Fesztiválon mutattuk be a fiatalok korrupcióérzékeléséről
szóló, már idézett felmérésünket. Hírlevelünket negyedévente több ezer szimpatizánshoz
juttatjuk el.
A TI kutatja és feltárja a korrupciós jelenségeket és ügyeket, küzd a tisztább közéletért. A
civiltörvény módosításának tervezete megnehezítheti a dolgunkat. E törvényjavaslatot
megbélyegzőnek, diszkriminatívnak és feleslegesnek tartjuk, ezért a többi hazai civil
szervezettel együtt a kormányt a törvény visszavonására szólítottuk fel. A törvényjavaslat két
hamis alapfeltevésből indul ki: nem igaz, hogy forrásaink ismeretlenek lennének (azok a
honlapunkon, a közhasznúsági beszámolókban mindenki számára hozzáférhetők), és nem igaz,
hogy munkánk nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ha a törvényt elfogadja a magyar
parlament, az a demokrácia romlásának újabb bizonyítéka lesz.
Ennek ellenére nem adjuk fel. A TI 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. Világnézettől és pártpolitikai szimpátiától függetlenül fogjunk össze a korrupció ellen!

Dr. Martin József Péter
ügyvezető igazgató
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A TI közhasznú tevékenységeiről általában
A TI és a hozzánk kapcsolódó önkéntesek, támogatók, a munkánkat nyomon követők olyan
Magyarországot szeretnének, ahol a kormányzat, a politikai és az üzleti élet szereplői, valamint
a közvélemény elítéli a korrupciót, és elzárkózik a megvesztegetési kísérletektől és más
visszaélésektől. Olyan országot, ahol a közpénzeket átlátható módon használják fel, és az állami
pályázati rendszerek áttekinthetőek, az ezekre vonatkozó közérdekű információk pedig
könnyen hozzáférhetőek. A közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó
érdekérvényesítés (érdekképviselet, lobbizás) jól szabályozott környezetben és átlátható módon
működik.
Tevékenységeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország működő jogállam legyen, ahol
érvényesülnek a demokratikus részvételi jogok, és az emberek jogainak a védelméhez kétség
sem fér. Ennek megvalósulását 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 a döntés csak valamely
érdekcsoport, netán egyetlen személy javát szolgálja. Megeshet, hogy a döntés más
jogszabályokba vagy nemzetközi kötelezettségekbe ütközik. A TI az alapszabályában rögzített
célok és értékek érvényesítésével, konstruktív kritikával és megoldási javaslatok
előterjesztésével 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 kutatja és a szakmai nyilvánosság, valamint a nagyközönség elé tárja a
korrupciós jelenségeket. Érveket vonultatunk fel amellett, hogy miért érdemes változtatni a
korrupciós gyakorlatokon, milyen haszna származik a változásból a polgároknak,
közösségeiknek és Magyarország egészének.
A JOGALKOTÁS MONITOROZÁSA
Jogszabályok és más normák alkalmazását, megtartását és megtartatását 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 meggyőzése, 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 munkánkhoz önkéntesek, gyakornokok
segítségét is igénybe vesszük. A TI aktív a középiskolai tanárok képzése terén is.
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Előretekintés
A TI 2017-ben is az alaptevékenységekből kiindulva végzi a munkáját. A mindenkori
korrupciós helyzetet kutatjuk és elemezzük, továbbá állásfoglalásokat teszünk közzé komoly
visszhangot keltő, közérdeklődésre számot tartó korrupciós ügyekben. A már eddig is jelentős
társadalmi elismertségünket tovább akarjuk növelni, és érdemi hatást kívánunk elérni
a korrupció feltárása és a társadalmi mobilizálás terén. Tevékenységünket 2017-ben –
a középtávú stratégiánknak megfelelően – Budapesten túlra, a vidéki nagyvárosokra is ki
kívánjuk terjeszteni.
Köz- és üzleti szektor integritási projektjeink 2017-ben is tevékenységeink nagy részét fedik le,
azon belül ma már meghatározó az európai uniós forrásból megvalósuló projektjeink száma és
jelentősége. A TI összbevételének több mint fele európai uniós forrásból származik. Idén is
hangsúlyos szerepet kap a közbeszerzések és az európai uniós pénzek elköltésének
monitorozása: a megkötött integritási megállapodás alapján ellenőrizzük az M6-os autópályaberuházást, és újabb nagy, szintén európai uniós pénzből megvalósuló közbeszerzés, a FelsőTiszán megvalósuló árapasztó tározó beruházásának a monitorozását is megkezdjük.
Ami a konkrét jogi eseteket illeti, továbbra is fogunk közérdekű adatokat igényelni, és
amennyiben az állami szervek megtagadják azok kiadását, a bírósághoz fordulunk. Az egyedi
korrupciós ügyek esetében 2017-ben egyebek mellett például néhány fővárosi kerület gyanús
közbeszerzéseire és ingatlanhasznosítására, valamint az európai uniós pénzekkel kapcsolatos
visszásságok feltárására összpontosítunk.
Kutatásokat végeztünk és végzünk egyebek mellett a korrupciós kitettséggel összefüggő
demokratikus deficit és az üzleti környezet alakulásának összefüggéseiről, a letelepedési
államkötvényekről, továbbá az idei évre vonatkozóan is közzétesszük a Korrupció Érzékelési
Indexünket.
Hogy a közhasznú feladatainkat megvalósítsuk és a társadalom minél szélesebb rétegeit
megszólítsuk a kívánt társadalmi hatás elérése érdekében, fontos, hogy pénzügyileg is stabil
szervezetként tudjunk működni. Tavaly elindítottuk és idén is folytatjuk az egyre kiterjedtebb
közösségi adománygyűjtő programunkat. Az elkövetkezendő időszakban minél szélesebb körű
forrásteremtésre törekszünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a korrupció ellen csak közös erővel
lehet küzdeni.
Célunk, hogy a TI 2017-ben is a magyarországi civil szektor elsőszámú, a korrupciót kutató és
az ellen küzdő, továbbá az átláthatóságot előmozdító, hiteles és meghatározó szereplője legyen.
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A TI közhasznú tevékenységei
ADATOK A KORRUPCIÓRÓL
Projekt
adatok 1000 HUF

Forrás

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

Korrupció Érzékelési Index

Nem finanszírozott közhasznú feladat

Globális Korrupciós
Barométer (2016)

Nem finanszírozott közhasznú feladat

Globális Korrupciós Riport
(2015)

TISecretariat
617
(2015-ben
lezárt projekt)
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KORRUPCIÓ ÉRZÉKELÉSI INDEX (CORRUPTION PERCEPTIONS 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.
A 2016-ban megjelent Korrupció Érzékelési Index szerint Magyarország hét helyet zuhanva, a
világ korrupciós rangsorának 57. helyére esett vissza. Az ország 48 pontot ért el, ami 3 ponttal
múlja alul az előző évi teljesítményt, és az elmúlt hat év legrosszabb eredménye. A
magyarországi korrupciós helyzet megítélése évek óta folyamatosan romlik: az ország 2014ben 54 ponttal a 47. helyet szerezte meg, 2015-ben pedig 51 ponttal az 50. lett. Még inkább
szembeötlő a hanyatlás az Európai Unió országaival összevetve. Magyarország már 2015-ben
is az EU alsó, korrupt ötödében helyezkedett el, hiszen akkor a 28 tagállam közül
holtversenyben a 22-24. helyen végzett. 2016-ban azonban e teljesítmény tovább romlott: a 28
EU-ország közül jelenleg a 24-25. helyen állunk, holtversenyben Romániával. Egy évvel
korábban, azaz 2015-ben hazánkkal azonos szinten állt Szlovákia és Horvátország; ezek az
országok azonban 2016-ban néhány ponttal jobban teljesítettek, mint Magyarország. Az uniós
tagállamok közül Görögországon és Olaszországon, továbbá a korrupció által a leginkább
fertőzött Bulgárián kívül mindenhol másutt jobb a helyzet, mint Magyarországon. A közép- és
kelet-európai térséget tekintve is rosszabbodott Magyarország korrupció elleni
teljesítményének a megítélése. Románia idén először érte be Magyarországot, így az
ezredforduló után csatlakozott uniós tagállamok közül már csak Bulgáriában rosszabb a
korrupciós helyzet.
GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER (GLOBAL CORRUPTION BAROMETER, GCB)
A
Transparency
International
Globális Korrupciós Barométere az
egész világra kiterjedő közvéleménykutatás,
mely
a
polgárok
korrupcióval
kapcsolatos
tapasztalataira fókuszál. A felmérés
eredménye megmutatja, hogy a
korrupció hogyan hat az emberekre,
és világszerte milyen erőfeszítéseket
tesznek annak érdekében, hogy
megfékezzék a korrupciót. 2016-ban
a magyarok véleménye szerint a
korrupció egyre súlyosabb probléma volt és egyre kevesebben hitték, hogy tenni tudnak ellene.
A politikai és gazdasági döntéshozókat korruptnak tartják, az állam korrupció elleni
intézkedéseit pedig hatástalannak. Csak minden ötödik magyar tenne bejelentést vagy
tanúskodna bíróságon, ha korrupciót tapasztal, mert fél a következményektől. Magyarországon
kétszer annyian fizettek kenőpénzt, mint az Európai Unióban, a legtöbben az egészségügyben.
A Magyarországra vonatkozó legfontosabb megállapításokat a TI 2016 novemberében a
budapesti Európa Pontban mutatta be sajtótájékoztató és kerekasztal-beszélgetés keretében. A
globális felmérés 2016-ban készült 42 európai és közép-ázsiai országban.
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A közszektort érintő programok
Projekt
adatok 1000 HUF

Forrás

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

Integrity Pact (IP)
M6-os autópálya projekt
és Tisza-Túr víztározó
megépítésének
monitorozása

Európai Bizottság

37 385

32 017

IP – Ózd (lezárt projekt)

Svájci
Hozzájárulási Alap

133

0

IP – Közszolgáltató Zrt.

Közsszolgáltató Zrt.

610

271

Közérdekű bejelentők
védelme
Állami vállalatok
átláthatósága

Nem finanszírozott közhasznú feladat
Nyílt Társadalom
Alapítvány (OSI)

Társasági adóból
származó
sporttámogatások
vizsgálata

0

3 749

Nem finanszírozott közhasznú feladat

Egység építése és a
demokratikus piaci
értékek támogatása

Center for
International
Private Enterprises

EU Közpénzfigyelő
alkalmazás

1 711

485

Nyílt Társadalom
Alapítvány (OSI)

0

15 992

Red Flags jelzőrendszer
fejlesztése

Európai Bizottság

10 407

12 812

Red Flags
megismertetése

Európai Bizottság
(OLAF)

7 503

15 692

Kartell, közbeszerzés,
korrupció

Gazdasági
Versenyhivatal

Lifting the Lid on
Lobbying

TI-Secretariat

687

3 187

(Lezárt projekt)

17

INTEGRITÁSI MEGÁLLAPODÁS (INTEGRITY PACT, IP)
A Transparency International a 90-es évek elején fejlesztette ki az integritási megállapodást,
amelyet ma már a világ számos országában alkalmaznak a közbeszerzések monitorozására. Az
Integritási Megállapodás olyan háromoldalú polgári jogi megállapodás, amelyet egy-egy
tenderre vonatkozóan ír alá az ajánlatkérő és az ajánlattevő, illetve a 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 független szakértőt vagy szervezetet bíznak meg. Az integritási megállapodás
a közbeszerzési tenderdokumentáció elkészítésétől a közbeszerzés végrehajtásának az utolsó
fázisáig a teljes projektciklust lefedi. A Transparency International Magyarország korábban
már több közbeszerzési monitoring eljárásban alkalmazta az integritási megállapodást,
dolgoztunk Budapest XIII. kerületi önkormányzatának és Ózd városának is. Ezek azonban
sokkal kisebb nagyságrendű projektek voltak, mint a tavaly megkezdett nagy értékű
közbeszerzés monitorozása.
Az Európai Bizottság pilot projektjének keretében kötött integritási megállapodás 2016-ban
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.
A 2015-ben végzett előkészítő munkát követően 2016. január 1-én hivatalosan elindult a négy
éven át, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig, tartó pilot projekt. A 2016-os év folyamán
számos tárgyalási kör eredményeként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel 2016
októberében írtuk alá az M6 autópálya befejező szakaszának (Bóly – Ivándárda) megépítésének
monitorozására vonatkozó integritási megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárságának ellenjegyzésével.
2016. október 26-án sajtótájékoztató keretében mutatták be a résztvevő felek, valamint az
Európai Bizottság, a Miniszterelnökség, és a Transparency International Berlinben működő
Titkárságának a képviselői a projektet, illetve az aláírt megállapodást.
Ezenkívül a Tisza-Túr víztározó megépítésére vonatkozó integritási megállapodás szövege is
véglegezésre került, aláírása a 2017. május 15-én meg is történt. E projekt esetében az Európai
Bizottság eredetileg a Dél-budapesti hőkooperáció elnevezésű projektet választotta ki, de mivel
ennek megvalósítása végül kétségessé vált, így projekt-cserére került sor, ezért húzódott el az
integritási megállapodás aláírása.
Mindezek után 2017-ben megkezdődhet a közbeszerzési eljárások konkrét monitorozása.
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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐK VÉDELME
Egyedi ügyek, korrupciós esetek feltárásával és megoldásában történő közreműködéssel is
küzdünk a korrupció ellen. Az egyedi korrupciós ügyekre vonatkozó jelzések befogadásáról és
intézéséről, azaz valamely ügy elvállalásáról szakmai megfontolások alapján döntünk. A TI a
korrupció, vagy ennek kockázata szempontjából kiemelkedő jelentőségű, elsősorban a
közhatalom gyakorlásával, az igazságszolgáltatással, a közpénzek felhasználásával és a
közbeszerzésekkel összefüggő korrupciós ügyeket vállal, amennyiben rendelkezik az adott ügy
elintézéshez szükséges erőforrásokkal. Minden hozzánk forduló polgárt, illetve bejelentőt,
ésszerű időn belül, írásban (elsősorban elektronikus levél útján) és az indokok megjelölésével
tájékoztatunk arról, hogy elvállaljuk-e az ügyét.
A 2016. év legnagyobb volumenű, a 2017. évre is átnyúló jogsegély ügye a TI számára az
adózás terén polgári engedetlenséget tanúsító Szentesi Kálmán képviseletének az ellátása volt.
Szentesi Kálmán, vállalva a következményeket, felemelte a szavát a közpénzek eltulajdonítása
ellen, így visszaigényelte személyi jövedelemadójának egy részét. Szentesi Kálmán nem volt
hajlandó elfogadni, hogy az adója, az állam hathatós közreműködésével, elveszíti a
közpénzjellegét, ezért visszakérte a 2015-ben befizetett személyi jövedelemadóját, mire az
adóhatóság jogosulatlan adó visszaigénylés miatt 408 ezer forintra bírságolta. A TI szerint az
adóhatóság megsértette a törvényeket, mert valós indok és tényleges szükséghelyzet hiányában,
aránytalanul súlyos bírságot rótt ki, ezért bírósághoz fordultunk.
A budapesti önkormányzati lakásgazdálkodás során mutatkozó visszaélések terén is aktívak
voltunk: hűtlen kezelés miatt feljelentettük a ferencvárosi önkormányzatot, amiért az,
a sajtóban megjelent hírek szerint messze a piaci ár alatt játszott át a helyei hatalom
birtokosainak a kerület rehabilitált részén található lakásokat. Oknyomozó újságírókkal
együttműködve nyomon követjük továbbá a budapesti I. és XV. kerületben történt hasonló
eseteket is.
A 2016. év során 169 új bejelentő fordult hozzánk panaszával. Azon esetekben, amelyekben ez
indokolt volt, segítettünk a bejelentőnek abban, hogy a megfelelő hatósághoz forduljon.
Amikor hatósági intézkedés nem tűnt szükségesnek, vagy a bejelentő eleve a hatóságok
tétlenségét sérelmezte, oknyomozó újságíró segítségét vettük igénybe a tények kiderítésében,
vagy általános jogi tanácsokat adtunk. Azoknak a bejelentőknek a panaszait, akiknek a
bejelentése nem tartalmazott korrupcióra utaló egyértelmű jelet, vagy bizonyítékot,
igyekeztünk minden esetben eljuttatni a megfelelő állami, önkormányzati szervhez.
ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, INTEGRITÁSA ÉS A KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK
VALÓ MEGFELELÉSE

2016-ban, a projekt utolsó fázisában az állami vállalatoknál alkalmazott módszertannal
elemeztük és rangsoroltuk a Szeged város önkormányzatának tulajdonában lévő vállalatokat is.
Sorra vettük a módszertan által előírt, az átláthatósági indexekben foglalt kérdéseket a cégek
honlapjainak vizsgálata során, három személyes interjút készítettünk két vállalatvezetővel és az
önkormányzat képviselőjével. A kutatás eredményeit előbb Szegeden, 2016. február 18-án,
a sajtó számára is nyilvános eseményen mutattuk be. A teljes projekt módszertanát,
eredményeit és tanulságait a Transparency International által Berlinben szervezett nemzetközi
konferencián is a nyilvánosság elé tártuk.
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A projekt befejezése után, 2016 második felében a szegedi önkormányzattól megbízást kaptunk
újabb felmérés elvégzésére, amely egy év elteltével bemutatná, hogy a vállaltok közzétételi
gyakorlata mennyit fejlődött. Egy, a vállalatok vezetőinek tartott workshopon ismét bemutattuk
az átlátható működés és a közzétételi kritériumoknak való megfelelés fontosságát. Ennek azért
is volt jelentősége, mert a szegedi önkormányzati vállalatok vezetőinek prémiumfeltételei közé
bekerült az ún. Törvénytisztelet Index legalább 50%-os javítása.
A TÁRSASÁGI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SPORTTÁMOGATÁSOK VIZSGÁLATA
Még 2015-ben elkezdtük vizsgálni a társasági adókedvezményt eredményező látványcsapatsporttámogatási rendszer, az ún. Tao. rendszert, hogy feltérképezzük a szektorra jellemző
korrupciót, és hogy kiemeljük azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek átláthatatlanná
tették a sportegyesületek, sportszövetségek és sport-infrastruktúrafejlesztések finanszírozását.
2016-ban több adatigénylést nyújtottunk be a támogatási rendszert felügyelő szövetségekhez,
minisztériumokhoz és az adóhatósághoz annak érdekében, hogy kiderítsük a támogatások
forrását és a felhasználásuk során elkövetett szabálytalanságokat.
Ezen adatigénylésekre sajnos nem érkeztek kielégítő válaszok, így pereket indítottunk az
adatkezelők ellen. A hosszúra nyúló perek eredményeként 2017 márciusában a bíróság
jogerősen is kimondta, hogy a Tao. pénzek közpénznek minősülnek, és az állampolgároknak
joguk van tudni, hogy mely cégek, mely szezonokban, mekkora összeggel, mely
sportszervezeteket támogattak társasági adójukból.
Magyarországon elsőként a TI ismerte fel, hogy a Tao. támogatások elköltésének ellenőrzését
súlyos hiányosságok terhelik. Adatigénylésünknek köszönhetően kiderítettük, hogy a Magyar
Vízilabda Szövetség közel 600 millió forint összegben állapított meg szabálytalanul felhasznált
támogatást a vízilabda egyesületek ellenőrzése során, azonban a visszafizetés elrendelésére és
a szabálytalankodó csapatok kizárására jogosult Emberi Erőforrások Minisztériuma rendre
elmulasztja a kintlévőségek behajtását. Azon fogunk dolgozni, hogy a szabálytalanul
felhasznált összegek visszafizetésre kerüljenek, és hogy megtörténjen a szabálytalankodók
megfelelő elszámoltatása.
A DEMOKRÁCIA ERÓZIÓJA ÉS A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA C. TANULMÁNY
A washingtoni Center for International Private Enterprise (CIPE) Magyarországon a
demokrácia hanyatlásának és a jogállami értékek sérülésének gazdasági következményeit
elemzőt kutatás elvégzésével bízta meg szervezetünket. A kutatást Magyarország mellett
elvégezték Bulgáriában, Szlovákiában és Lengyelországban is. A projekt elején, 2016
novemberében egy kerekasztal beszélgetést szerveztünk, ahol a magyar üzleti és civil szektor
részvételével meghatároztuk a kutatás pontos céljait és témáját. A kutatás részeként három
fókuszcsoportos megbeszélést is tartottunk összesen 18 fiatal (20-33 év között)
közreműködésével, hogy a magyarországi helyzettel kapcsolatban megtudjuk a fiatalok
véleményét. A TI további három mélyinterjút is készített a korábban említett kerekasztal
résztvevőivel, amely kifejezetten azokra a témákra fókuszált, amelyek a kerekasztal
beszélgetésen felmerültek, azaz a tekintélyelvűség erősödésére, az idegengyűlöletre és a
populizmusra. A kutatás és az interjúk eredményeként született jelentést 2017 elején mutattuk
be egy kerekasztal-beszélgetésen. A projekt további célja, hogy a résztvevő országok közös
nyilatkozatot adnak ki, amely a szabad piaci értékek és a demokrácia erősítése mellett száll
síkra. A közös nyilatkozatot 2017 májusában Brüsszelben fogadják el.
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EU KÖZPÉNZFIGYELŐ ALKALMAZÁS – CHECK MY EU INVESTMENTS
2015 januárjában átfogó projektet indítottunk az uniós forrásokkal kapcsolatos korrupciós
kockázatok feltérképezésére. 2016-ban, a projekt második szakaszában olyan mobil
alkalmazást, az ún. „EU Közpénzfigyelő” applikációt fejlesztettünk ki, amely lehetőséget ad az
állampolgároknak arra, hogy okostelefonjaikra telepítve értékeljék a környezetükben található,
uniós forrásból megvalósított beruházásokat minőségük és hasznosságuk szerint. Az összesen
562 európai uniós támogatásból finanszírozott projekt adatait tartalmazó alkalmazással
ténylegesen értékelt projektek egyfajta hőtérképet képeznek. Az applikáció jelez az
okostelefonon, ha a közelében EU-s beruházás található. Az applikációt széleskörűen
népszerűsítettük facebook oldalunkon, nagyságrendileg 150 ezer embert elérve; 66 EU-s
projektre összesen 192 értékelés érkezett (ezek a konkrét értékelések jelennek meg a
hőtérképen). Legtöbbször a Várkert Bazár beruházást (39) és a Margit híd felújítását (15)
értékelték a projekt végéig. Összesen 260-an töltötték le az applikációt. Oknyomozó
újságírókkal együttműködve részletesen utánajártunk a leginkább értékelt illetve a
legkérdésesebb beruházásoknak, melyből oknyomozó cikkek születtek. Az értékelés
eredményeit egy, oknyomozó újságírókkal folytatott beszélgetés keretében mutattuk be a
Cirko-gejzír moziban 2016. szeptember 16-án. A mobil applikáció és a teljes projekt tanulságait
tovább tárgyaltuk egy nemzetközi konferencia keretében 2016. október 27-én.
RED FLAGS JELZŐRENDSZER FEJLESZTÉSE
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 közel két éves előkészítési és fejlesztési munka eredménye egyelőre az
európai uniós közbeszerzési adatbázisban, a TED-ben megjelenő dokumentumokat és
információkat monitorozza. Azt a közbeszerzést, amelynél felvetődik a korrupció kockázata, a
szoftver piros zászlóval jelöli meg. A kockázatbecslés a 40 legrelevánsabb, egyszersmind
informatikailag „lefejleszthető“ indikátor alapján történik. Ilyen korrupciós kockázatot jelző
indikátor például a szerződések automatikus meghosszabbításának lehetősége. A rendszer
közel 16 000 eljárás adatait tartalmazza, amelyeknek csak kb. 40%-a esetében nem merül
semmilyen kockázati tényezőt, azaz a közbeszerzések majdnem kétharmadában azonosítható
valamilyen korrupciós kockázat.
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A RED FLAGS JELZŐRENDSZER NÉPSZERŰSÍTÉSE
A Red Flags projektet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) támogatásával folytattuk a
2016-ban azzal a céllal, hogy az európai uniós pénzalapokat károsító csalások kockázatának
feltárásával, értékelésével és elemzésével kapcsolatos tapasztalatokat megoszthassuk
Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Litvániában és Lettországban. Az összes
résztvevő országban bevontuk a kulcsfontosságú intézményeket, amelyeknek feladata az uniós
pénzekkel való visszaélés megakadályozása. A projekt három, egymást erősítő részből állt:
I. rész - A magyar hatóságok gyakorlati képzése
A tréning célja az volt, hogy egésznapos képzés keretében bemutassa a Red Flags eszköz
használatát az uniós források védelméért felelős intézmények – Közbeszerzési Hatóság, az
Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, az egyes
irányító hatóságok, stb. – képviselőinek. A képzésre 2016. június 1-én került sor.
II. rész – Nemzetközi konferencia
A Red Flags eszköz nemzetközi bemutatása céljából, illetve hogy a szlovákiai, csehországi,
litvániai és lettországi közbeszerzési rendszer kockázatainak nemzeti sajátosságait azonosítsuk,
2016. október 27-én Budapesten egésznapos nemzetközi konferenciát szerveztünk. A
konferencia során megvizsgáltuk a Red Flags eszköz más EU tagállamokban történő
bevezetésének lehetőségét. A konferencián a magyar tréningen résztvevőkön kívül további 8-8
fő vett részt a négy partnerállamból: 6-6 fő az adott tagállam illetékes hatóságainak
képviseletében, 1-1 fő helyi közbeszerzési szakértő, 1-1 fő pedig az adott partner állam TI
szervezetének képviselője.
III. rész – Tájékoztató anyag összeállítása és publikációja
A kb. 40 oldal hosszúságú tájékoztató füzet a konferencia tapasztalatait mutatja be: tartalmazza
a Red Flags eszköz beindításával kapcsolatos magyar tapasztalatokat, valamint a négy
partnerország nemzeti sajátosságairól szóló leírást, amely meghatározó abból a szempontból,
hogy a Red Flags eszköz alapját jelentő indikátorokban milyen módosításokat kell alkalmazni
ahhoz, hogy az eszköz adaptálható legyen a partnerországokban.
Kartell, közbeszerzés, korrupció workshop
A nemzetközi konferenciát követően, 2016. október 27-én a TI különálló workshopot rendezett
az üzleti szektor képviselőinek, ahol a témában jártassággal rendelkező nemzetközi ügyvéd
irodák, a GVH és a TI szakembereinek részvételével a cégek megismerhették azokat a
korrupciós kockázatokat, amelyek a tiszta versenyt akadályozzák, elsősorban közbeszerzési és
versenyjogi oldalról. A workshop címe „Kartell, közbeszerzés, korrupció” volt.
A workshop ingyenes volt, magyar nyelven zajlott. A workshop 38 résztvevője között
megtalálhatóak voltak az üzleti élet különféle szereplői, így elsősorban ügyvédi irodák, cégek,
állam vállalatok képviselői. Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetés résztvevői
megállapították, hogy a közbeszerzési kartell a versenyjog súlyos megsértésének minősül,
emellett, figyelemmel a veszélyességére, a büntetőjog bűncselekménynek is minősíti. Az
ajánlattevők összejátszása közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban veszélyezteti a
közpénzek racionális felhasználását, óvatos becslések szerint akár több mint 10%-kal növelve
az árakat.
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A közbeszerzési kartell számos formát ölthet, de közös bennük, hogy valamennyi csökkenti
annak esélyét, hogy az ajánlatkérő a lehető legalacsonyabb áron jusson hozzá a termékekhez és
szolgáltatásokhoz, mivel az összejátszás folyományaként az ajánlattevők képesek lesznek
magasabb árakat diktálni, illetve alacsonyabb minőségben szolgáltatni.
INFORMÁCIÓSZABADSÁG ESZKÖZÖK, PEREK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN
A TI Magyarország, hasonlóan a korábbi évekhez, 2016-ban is aktívan alkalmazta az
információszabadság eszközeit annak érdekében, hogy feltárja, nyilvánosságra hozza, és ezáltal
leleplezze a közhatalmi visszaéléseket. A már a megelőző években megindított
információszabadság pereken túl a 2016. évben három stratégiai fontosságú perirányt jelöltünk
ki. Az egyik főirány a Magyar Nemzeti Bank közpénzhasználatának nyomon követése volt, a
második főirány a letelepedési magyar államkötvények kereskedelme terén mutatkozó
visszaélések felderítése, míg a harmadik főirány a társasági adókedvezményt eredményező
sporttámogatási rendszer átláthatóvá tétele volt. A főirányokon kívül további pereket
indítottunk, például egyes budapesti önkormányzatok vagyongazdálkodása, illetve a közmédia
vezetői javadalmazásának a megismerhetővé tétele, valamint a Habony Árpádhoz kötődő
médiacégeknek közpénzből juttatott reklámbevételek felderítése érdekében. Amint eddig is,
úgy 2016-ban is tényfeltáró újságírókkal együttműködésben indítottuk a perek egy részét. A TI
Magyarország, mások mellett, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Narancs, az RTL Klub és
a Direkt 36 újságíróval dolgozik együtt a közérdekű adatok megismerése iránt indított perek
során. Továbbá, szintén hasonlóan a már a korábbi évek során kialakított gyakorlathoz, 2016ban is a Karsai Ügyvédi Iroda képviselte a TI Magyarországot a perek során.
A Magyar Nemzeti Bank közpénzfelhasználása körében három pert indítottunk. Egyrészt
bepereltük a Magyar Nemzeti Bankot, mert érdeklődésünkre nem volt hajlandó közölni, hogy
kik az MKB Bank szanálását követő új, tényleges tulajdonosai. Bár a pert jogerősen
megnyertük, a vesztes jegybank a Kúriától kért felülvizsgálatot, így a kiadni kért adatok
egyelőre nem teljes körűen nyilvánosak. Bepereltük továbbá az MKB Bankot is, mert eltitkolta,
hogy a szanálás során az Magyar Nemzeti Bank által kinevezett vezérkar tagjai mekkora
jövedelmet húznak, és azt sem mondta el, hogy az új bankvezetés milyen szerződéseket kötött.
A per, amelyet első fokon megnyertünk, a pervesztes MKB Bank fellebbezése folytán a
Fővárosi Ítélőtáblán folyik tovább. Végül a Magyar Nemzeti Bank valamennyi alapítványát is
bepereltük, mert nem voltak hajlandóak átadni azokat a tanulmányokat, amelyeknek a darabját
havonta 750 ezer forintért mind a hat jegybanki alapítvány megvásárolja a jegybankelnök
unokatestvéréhez tartozó BanKonzult nevű cégtől. A pert jogerősen megnyertük, az
alapítványok nyilvánosságra hozták a tanulmányokat.
A társasági adókedvezményt eredményező sporttámogatások körében is három pert indítottunk.
A perek célja annak feltárása, hogy név szerint mely cégek mely sportszervezeteknek mekkora
összegű Tao. pénzt juttatnak szezononként. Ennek az információnak a kiderítése érdekében
egyrészt az Emberi Erőforrás Minisztériumot és a Nemzetgazdasági Minisztériumot, másrészt
a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségeit, harmadrészt a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt pereltük be. A két minisztérium elleni pert jogerősen megnyertük, a
sportszövetségek elleni per másodfokú tárgyalására azonban csak a jelen közhasznúsági
beszámoló közzétételét követően kerül sor. Az adóhatóság elleni perben még nem született első
fokú ítélet.
A letelepedési magyar államkötvények visszásságainak a napvilágra kerülése érdekében az
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága és az Államadósság Kezelő Központ ellen indítottunk
pereket. A letelepedési kötvényt vásárlók pontos, eredeti állampolgárság szerinti bontásban
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közölt számára, valamint arra vagyunk kíváncsiak, hogy a parlament miféle okirati bizonylatok
alapján állította ki a kötvényekkel kereskedő közvetítő vállalkozások működési engedélyét.
Mindkét pert megnyertük első fokon.
Ezen túlmenően jogerősen pert nyertünk az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ellen, amelynek
így ki kellene adnia a Lokál újságban megjelenő hirdetésire vonatkozó szerződéseket és
közölnie kellene, hogy mennyit fizet a hirdetésekért. Mivel az adatok máig nem érkeztek meg,
feljelentettük az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-t közérdekű adattal való visszaélés miatt.
Első fokon az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató ellen is pert nyertünk, a nem jogerős döntés
értelmében ki kell adni a közmédia vezetőinek a fizetésére vonatkozó adatokat.
Szintén nyertünk a budapesti V. kerületi önkormányzat ellen a közbeszerzések lebonyolítására
a Sándor Ügyvédi Irodával kötött szerződés, illetve az ügyvédi irodának kifizetett díjak
összegének a kiadása érdekében indított perben. A jogerős ítélet ellen az önkormányzat
felülvizsgálatot kért, de a Kúria is a nyilvánosság mellett foglalt állást.
Elveszítettük ugyanakkor a parlamenti belépési engedélyek és az ún. devizahiteles jogegységi
határozathoz készített kormányzati, valamint jegybanki szakvélemények megismerése
érdekében indított pereinket.
Az információszabadság pereink tapasztalatai visszaigazolják azt a TI által gyakran
hangoztatott megállapítást, miszerint a bíróságok mindezidáig megőrizték a függetlenségüket.
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Az üzleti szektort érintő programok
Projekt

Forrás

adatok 1000 HUF

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi

(Pénzforgalmi
szemléletben)

szemléletben)
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Vállalati Támogatói
Fórum

E.ON Hungária Energetikai Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.

8 376

Sciamus Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Első millióm
Bridge Budapest
Tanácsadás és
Tréning

Nem
finanszírozott
közhasznú
feladatok,
működés

Nem finanszírozott közhasznú feladat, működés
Dexion Kft.,
O&G Developement Kft.,
Szeged Város Önkormányzata

Tanácsadás és
Tréning

Magyar Telecom

Telecom initiative

Teliasonera

(2015-ben lezárt projekt)

Tárgyévben pénzmozgás nem
történt

472

97
1 533
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÜZLETI SZEKTORRAL
A TI Vállalati Támogatói Fórumot (Corporate Supporters Forum, CSF) hoztunk létre azzal a
céllal, 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 multinacionális vállalatok
mellett haza kis-és középvállalatok is megtalálhatóak.
A TI-nak 2016-ban hat vállalati támogatója (CSF-tagja) volt: a Coca-Cola Hungary, az EON
Hungaria, az Antalis, a Telenor, a Sciamus, valamint a Lakatos, Köves és Tsa. Ügyvédi Iroda.
A vállalati támogatóinkkal nem csupán, mint támogatókkal működünk együtt, hanem sokszor
projektjeinkben is részt vesznek és negyedévente üzleti reggelit szervezünk számukra, ahol
bemutatjuk legújabb kutatásaink eredményeit, eszközeinket és lehetőséget biztosítunk
számukra a partnereinkkel való ismerkedésre, eszmecserére.
A TI Magyarország rendszeresen tart interaktív anti-korrupciós tréningeket nagyvállalatok és
kis- és középvállalatok vezetőinek és dolgozóinak. 2016-ban három megbízó szervezetnek –
Dexion Kft., O&G Developement Kft., valamint Szeged Város Önkormányzata – tartottunk
ilyen tréninget.
Az antikorrupciós tréning 3 részből áll: 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.
ELSŐ MILLIÓM KEZDEMÉNYEZÉS
2015 nyarától közösen dolgozunk a Bridge Budapesttel és a CEU Business Schoollal azon,
hogy Magyarországon a vállalkozások körében az etikus működést népszerűsítsük. Az
együttműködés keretében „Az első millióm” címmel rendezvénysorozatot indítottunk,
amelynek keretében a hazai kis-és középvállalatokat (kkv) képezünk különféle témákban. Egy
év alatt négy workshopot szerveztünk kkv-k részére, ahol az etikus vállalati működés és a napi
üzleti dilemmák voltak a fókuszban. A workshopokon részt vettek az adott témában jártas
szakemberek, akik a többi vendégnek tanácsokat adtak a felmerült problémáikra, illetve jó
gyakorlatokat és tapasztalatokat is cseréltek a résztvevők. Az első workshop témája az adózás
volt, a másodiknak, amelyet június 7-én tartottunk, a vállalkozásba vetett bizalom. A harmadik
workshop, szeptember 28-án, a „Vállalkozó szeretnék lenni” címet viselte, és a vállalkozás
elindításával együtt járó pénzügyi, pszichológiai, kommunikációs és egyéb nehézségeket
tárgyalta. A november 8-án tartott utolsó workshop témája az átláthatóság és integritás volt. A
workshopokon 180 ember vett részt, a Bridge Budapest erre dedikált oldalát pedig több mint
11 ezer ember követi.
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A TI társadalmi aktivitást előmozdító programjai
Projekt
adatok 1000 HUF

Forrás

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

Nemzetközi stratégiai
partnerségek a közoktatás
terén (Erasmus + KA2)

Európai Bizottság

31 721

27 794

Assist honlap fejlesztés

Google Digital News
Initiative

13 671

6 174

2 808

2 664

3 485

3 701

4 067

3 571

Holland Nagykövetség

„Átláccó” Fesztivál

Coca-Cola HBC
Magyarország Kft.
Amerikai Nagykövetség

Társadalmi kampány a
Szigeten

Francia Nagykövetség
Telenor Magyarország
OTP Alapkezelő

Oknyomozó újságírói
mentor program

Francia Nagykövetség
Svéd Nagykövetség

SZJA 1%, adományokból finanszírozott közhasznú feladat.

Göbölyös Soma-díj

A Soma-díj 1 000 eFt. amely jelen beszámolóban a cél szerinti
juttatások között szerepel.

Vedd ki a részed!

Holland Nagykövetség
(EKINT)

TI Akadémia

Norvég Támogatási
Alap

Egyéni adományozói
rendszer kiépítése

TI-Secretariat
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1 891

2 250

16 950

4 050

5 614

5 958

A

KÖZÉPISKOLAI KORRUPCIÓ ELLENI OKTATÁS INNOVATÍV MÓDSZERTANA
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZOKTATÁS TERÉN

-

NEMZETKÖZI

Az Európai Unió Erasmus programjának keretében megvalósuló projekt célja, hogy a 2013
őszén lezárult Youth in Action projekt keretében készült középiskolai tanári kiadványt
teszteljük és tovább fejlesszük. Célunk, hogy minden érettségiző diák ismerje a korrupció
fogalmát, fajtáit és az ellene való fellépés lehetőségeit.
A nemzetközi program során, Magyarországon, Szlovéniában és Olaszországban két-két
kiválasztott középiskolában használtuk 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, 2016 júniusában pedig Milánóban összesítettük a tapasztalatokat,
emellett körvonalaztuk azokat a módszertani elemeket, amelyeket hasznosnak találtunk a
tananyag elsőkörös tesztelése során. A többkörös tesztelés legfontosabb eredménye az, hogy
tágítanunk kell a tréningek és a tananyag fókuszát ahhoz, hogy a diákok fogékonyak legyenek
a korrupcióval 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. 2017 a tananyag és az e-learning véglegesítésének,
illetve népszerűsítésének éve lesz.
ASSIST HONLAP FEJLESZTÉSE – GOOGLE DIGITAL NEWS INITIATIVE PROGRAM
2016-ban indult az Assist internetes oldal, a TI legújabb fejlesztése. Az egyelőre
próbaverzióban működő honlap olyan eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen lehet közérdekű
adatokat letölteni.
A Google által támogatott fejlesztés ötlete azon alapul, hogy az állami szervek honlapjain
sokszor rendkívül nehezen hozzáférhetőek a közérdekű adatok. Többnyire csak hosszú
keresgélés és sok kattintás után lehet letölteni az újságírók és az érdeklődő állampolgárok
számára hasznos információkat. Erre kínál megoldást az Assist, amely lehetővé teszi, hogy a
felhasználó könnyen kezelhető (például excel) formátumban dolgozza fel a közérdekű
információkat. Az Assistot olyan szoftverek szolgálják ki, amelyek az állami szervek honlapjait
bizonyos időközönként ellenőrzik, majd a frissülő adatokat letöltik és az érdeklődők számára
jól szerkeszthető táblázatokba rendezik. Az Assist jelenleg a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásait, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területalapú támogatásait, négy
ágazat – autópálya-építés, egészségügyi kellékek, vasútfejlesztés és reklámipar –
közbeszerzéseit, valamint a www.kormany.hu oldalon található beszerzések listáját és számos
külkereskedelmi adatot tesz könnyen hozzáférhetővé több évre visszamenőleg. A továbbiakban
az adatforrások körét a TI folyamatosan bővíti. A fejlesztés segítségével az is nyomon
követhető, hogy mely adatok tűntek el, és melyekkel bővült az adatbázis.
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A honlap arra is lehetőséget nyújt, hogy a felhasználók saját adatbázisaikat tegyék nyilvánossá.

„ÁTLÁCCÓ“

FESZTIVÁL A KORRUPCIÓELLENES
KONFERENCIÁVAL ÉS JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓVAL

VILÁGNAPON - A TI 10.

SZÜLETÉSNAPJA

A TI fennállásának tízedik évfordulója alkalmából – a Holland Nagykövetség támogatásával –
2016. december 9-én, a Korrupcióellenes Világnapon záródó, nagyszabású programsorozatot
rendeztünk az A38 Hajón. A fesztivál három napos programmal várta az érdeklődőket.
Integritásról szóló konferencia, kiállítás és jótékonysági aukció is volt. Az eseményen felszólalt
Gajus Scheltema, Hollandia budapesti nagykövete is, majd Tölgyessy Péter „Normakerülés és
a korrupció rendszere Magyarországon” c. beszéde indította a napot. A konferencia első
szekciójának keretében a közszektor integritásának megőrzése került fókuszba. A résztvevők
között volt Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Németh Erzsébet, az Állami
Számvevőszék számvevő igazgatója, Terry Lamboo, a Holland Belügyminisztérium vezető
tanácsadója, Boda Zsolt, az MTA Politikatudományi Intézet igazgatója és Martin József Péter,
a TI ügyvezető igazgatója. A beszélgetést Burai Petra, a TI kutatási igazgatója moderálta. A
második szekcióban az információszabadság témájával foglalkoztak a meghívott szakértők és
újságírók. Boros Kriszta, az RTL Klub szerkesztő-műsorvezetője által vezetett beszélgetésen
jelen volt Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
Pető Péter, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese, Pethő András, a Direkt36 újságírója
és Ligeti Miklós, a TI jogi vezetője. A Transparency International Magyarország működésének
tízedik évfordulóját ünneplő kiállításon és jótékonysági aukción tíz művész tíz alkotása volt
megtekinthető az A38 Hajón. A műveket a 2016. december 9-én este tartott jótékonysági
aukción meg is lehetett vásárolni.
TÁRSADALMI KAMPÁNY A SZIGET FESZTIVÁLON - KORRUPCIÓÉRZÉKELÉS ÉS MÉDIAHASZNÁLAT A
MAGYAR FIATALOK KÖRÉBEN

A TI fontosnak tartja a társadalmi szemléletformálást és a fiatalok oktatását, aktivizálását a
korrupció ellen. Ennek érdekében számos olyan rendezvényt tartunk, amelynek célja a fiatalabb
generáció megszólítása, így szakmai rendezvényeinket gyakran egészítjük ki különböző
kampányokkal, figyelemfelhívó programokkal. Ilyen kampány volt 2016 nyarán a Sziget
Fesztiválon tartott eseményünk, amelynek keretében több ezer fiatallal tudtunk személyesen
beszélgetni a korrupcióról, taníthattuk őket játékos keretek között. A játékok és egyéb interaktív
programok mellett ezen a fesztiválon mutattuk be a szervezet „Korrupcióérzékelés és
médiahasználat a magyar fiatalok körében“ c. kutatását is. A 18-29 éves magyar fiatalok
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túlnyomó többsége szerint a hazai közéletet átszövi a korrupció, ám ebbe nem szabad
beletörődni. A megkérdezettek több mint kétharmada ugyanakkor úgy véli: akik korruptak,
azoknak nagyobb esélyük van a boldogulásra, mint azoknak, akik távol tartják magukat a
visszaélésektől. Ezek a legfontosabb megállapításai annak az átfogó vizsgálatnak, amelyet a TI
végzett 2016 júliusában. Száz fiatal közül nyolcvan azt gondolja, hogy Magyarországon a
korrupció súlyos probléma, és a megkérdezettek 77 százaléka a politikai életet tartja korrupciós
szempontból a leginkább fertőzöttnek. A kutatás adatai szerint a fiatalok több mint fele (54
százalék) rendelkezik közvetlen korrupciós tapasztalattal: 39 százalékuk az egészségügyben,
29 százalékuk pedig valamilyen rendőrségi ügyintézés során észlelt visszaélést. A TI kutatását
és kampányát az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, a Francia Köztársaság
nagykövetsége és az OTP Alapkezelő Zrt. támogatta. A Sziget Fesztiválon tartott rendezvényt
megtisztelte Colleen Bell, az Egyesült Államok és Iain Lindsay, az Egyesült Királyság
budapesti nagykövete, továbbá Anne-Marie Maskay, Franciaország helyettes magyarországi
nagykövete is.

OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓI MENTORPROGRAM
A TI oknyomozó újságírói mentorprogramjának keretében 2016-ban két alkalommal hirdetett
pályázatot az újságírás iránt elkötelezett felsőoktatási hallgatók számára. A társadalmi
szemléletformálás és a fiatalok elkötelezése a korrupció elleni küzdelem mellett évek óta
kiemelt célja a szervezetnek. A felhívással a szervezet legfőbb törekvése az, hogy sikeres
szakmai együttműködést építsünk a mentorok és az újságírás iránt érdeklődő, de tapasztalattal
még nem rendelkező fiatalok, mentoráltak között.
A mentorprogramok során tíz mentor és tíz mentorált párban dolgozott három hónapon
keresztül. Közös munkájuk eredménye egy-egy tényfeltáró anyag elkészítése és publikálása
volt.
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A pályázati felhívások olyan történetek, események feldolgozását ösztönzik, amelyek az
oknyomozás eszköztárának felhasználásával megalapozott és új információkat tárnak fel
korrupciós esetekkel kapcsolatban. A témák lehetnek helyi és országos vonatkozásúak
egyaránt.
A mentori program alapja az együttműködés és a kölcsönös bizalom. A mentor és a mentorált
együtt alakította ki a munkatervet és közösen határozta meg a munkamódszereket, a határidőket
és a felelősségi köröket. A program során elkészülő tényfeltáró anyagokat a mentorok és a
mentoráltak együtt jegyezték.
GÖBÖLYÖS SOMA DÍJ – MAGYARORSZÁG LEGNÍVÓSABB OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓI DÍJA
A Soma Díjat barátai alapították a fiatalon elhunyt kitűnő újságíró, Göbölyös Soma emlékére
2001-ben. A díj legfőbb célja, hogy támogassa azt a műfajt, melyben ő a legaktívabb volt, az
oknyomozó újságírást. Soma vérbeli újságíró volt: eltökélten és megvesztegethetetlenül kutatta
a felszín mögött rejlő igazságot. Jó érzékkel válogatta meg témáit, amelyek szereplőit sokszor
bálványromboló módon kezelte. Azok a történetek izgatták, amelyeket nem lehetett
kényelmesen beleilleszteni az újságírás szokványos sémáiba, így ritkán foglalkozott például
politikai korrupcióval. Inkább szociológiai és erkölcsi indíttatásúnak mondható vizsgálódásait
olyan társadalmi és üzleti jelenségek, folyamatok leleplezésére összpontosította, melyek skálája
a szomorúan nevetségestől, az igazán tragikusig terjedt.
A TI 2016 elején adta át először a díjat. Szívesen vettük át ezt a feladatot a Soma Alapítványtól,
mert elkötelezettek vagyunk a tényfeltáró, oknyomozó újságírás és a médiaszabadság mellett.
A tényfeltárás fontos eleme annak a korrupció ellenes küzdelemnek, amelyet a Transparency
folytat immár több mint száz országban. A Soma-díjat minden év január 11. napján adjuk át,
Soma születésnapján. 2015 decemberében 32 pályázat közül választottuk ki a legjobb cikket.
Az Index két újságírója, Dezső András és Panyi Szabolcs kapta a 2015-ös év SOMA díját. A
szerzőpáros 2015 tavaszán és nyarán megjelent cikksorozatában Kiss Szilárd volt moszkvai
agrárattasé “korrupciós ügyeiben” nyomozott. Ezzel a kitűnő tényfeltáró írásukkal lettek a
2015-os év legjobb oknyomozó újságírói.
VEDD KI A RÉSZED! – OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK KÉSZÍTÉSE
A “Youth Engagement for Conscious Citizenship” elnevezésű projekt a Holland Nagykövetség
támogatásával valósult meg. A projekt keretében TI mellett további öt civil szervezet – Eötvös
Károly Intézet, Társaság a Szabadságjogkért, Helsinki Bizottság, NIOK, Asimov Alapítvány –
dolgozott együtt a tájékozott közösségi részvétel és a jogtudatosság elősegítése, a demokratikus
és emberi jogi elköteleződés ösztönzése érdekében, valamint oktatási segédanyagokat készített
elsősorban pedagógusok és egyetemi oktatók számára. Az oktatási anyagok felhasználása
mellett lehetőséget teremtettünk arra, hogy az azokat igénybe vevő pedagógusok és oktatók
megoszthassák tapasztalataikat egymással és velünk is. A demokrácia záloga, hogy a fiatal
generációk közös európai értékeink iránt elkötelezett, aktív és felelős polgárokként vegyenek
részt közös ügyeink eldöntésében.
A projektben a TI két felsőoktatási tansegédletet dolgozott ki. Az első a korrupcióra vonatkozó
alapismeretek oktatásához kapcsolódik. A tansegédlet alapvető célja, hogy megismertesse a
felsőoktatásban tanulókat a korrupcióval kapcsolatos alapvető fogalmakkal, a korrupció által
okozott károkkal, illetve a mérésére alkalmazott módszerekkel, a közérdekű bejelentések
szerepével, illetve a TI munkájával. A második tansegédlet a közbeszerzések tisztaságára
vonatkozó alapismereteket tárgyalja. Ennek a tansegédletnek az alapvető célja, hogy
megismertesse a felsőoktatásban tanulókat, azon belül is elsősorban a pénzügyi tanulmányokat
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folytató hallgatókat a közbeszerzéssel, illetve a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos
alapvető fogalmakkal, a korrupció által okozott károkkal, illetve a visszaélések megfelelő
megelőzésének és szankcionálásának fontosságával.
TI AKADÉMIA
A TI Akadémia projekt célja az volt, 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
működtünk együtt; a program keretében számos előadást tartottunk Budapesten és vidéken
egyaránt, például a párt- és kampányfinanszírozás korrupciós problémáiról, a közbeszerzési
rendszer korrupciós helyzetéről, az információszabadság szükségességéről, a sporttámogatások
rendszeréről és az üzleti etikáról. A program során olyan képzési anyagokat dolgoztunk ki,
amelyekkel hatékonyan tudtuk oktatni a fiatalokat a korrupció ellen többféle korcsoportban. A
Red Flags közbeszerzéseket monitorozó programunk népszerűsítésére kampányt hirdettünk,
ahol fiatalok az eszköz helyes használatával minidrónt nyerhettek. Ennek a programnak a
keretében egy workshopot és filmklubot is tartottunk, a cél az volt, hogy elmagyarázzuk nekik
a közbeszerzési korrupció problémáit. A több éven át tartó „TI Akadémia“ projekt lezárására
2016-ban került sor.
EGYÉNI ADOMÁNYOZÓI RENDSZER KIÉPÍTÉSE
A Transparency International Berlinben működő titkársága 2016-ban az egyéni támogatói
rendszer kiépítésére és annak bővítésére ösztönző projektet indított. A TI e projekt keretén belül
kialakította az eddigiekhez képest merőben új, egyéni adományozói programját, amelynek
célja, hogy kis összegű, de rendszeres, havi adományozói legyenek a szervezetnek. A projekt
keretében a szervezetet bemutató kampányfilmet készítettünk, amely a TI közösségi média
felületein több ezer követőnkhöz jutott el. A kisfilm mellett megújítottuk a honlapon található
adományozói felületünket. Felhasználóbarát és könnyen érthető, látványos módon alakítottuk
ki az adományozási lehetőségeket. Három klubtagsági programot hirdettünk meg (lásd lejjebb).
A honlap megújítása mellett újítás volt a szervezet számára egy CRM rendszer megvásárlása
és annak használata. A CRM rendszer segítségével lehetőségünk van a támogatóinkkal,
hírleveleinkre feliratkozókkal rendszeresen kommunikálni. Személyre szóló köszönőlevelek,
eseménymeghívók mellett, hírlevelet is küldünk nekik rendszeresen. Az adományozási
lehetőséget rendszeresen, tematikus facebook posztokban hirdetjük, annak érdekében, hogy a
rendszeres adományozóink száma folyamatosan növekedjen.

32

A TI Egyéb programjai

Projekt

Forrás

adatok 1000 HUF

A korrupció elleni
küzdelem támogatása

Nyílt Társadalom
alapítvány (OSI)

Bevétel

Kiadás

(Pénzforgalmi
szemléletben)

(Pénzforgalmi
szemléletben)

11 393

16 787

TI-EU
European Corruption
Observatory

AMLD grant - public
register of beneficiary
owners in Hungary

Internews-Subgrant SG-RHU1565-0 m00 (Direkt
36)

(2015-ben lezárt
projekt)

410

Eurodad-OSI
(2017-ben kezdődő
projekt)

1 613

Internews

5 639

5 527

1 288

19

Axa Bank
AXA Hotline

(Lezárt projekt)
Holland Nagykövetség

Dec 9 - 2015

(2015-ben lezárt
projekt)
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318

ÖNKÉNTESEK ÉS GYAKORNOKOK
2016-ben 15 önkéntes segítette munkánkat. A hallgatók hathetes turnusokban vettek részt az
alapítvány projektjeiben, kutatásaiban, illetve az iroda napi operatív munkájában is aktívan
közreműködtek. Az elmúlt évek során a TI egyre kedveltebb és népszerűbb gyakornoki
fogadóhellyé nőtte ki magát hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
1%-OS KAMPÁNY
A TI 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. 2016-ban összesen 1 492 972 Ft. szja
felajánlás érkezett a TI-hoz, amely nagyjából 50 %-kal több, mint a korábbi években.
A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEM TÁMOGATÁSA – OSIFE BASE SUSTAINABILITY GRANT
A fenntarthatósági projektünk keretében 2016-ban a következő konkrét területekre
fókuszáltunk: 1. A szervezet pénzügyi és szervezeti fenntarthatóságának javítása, és a korrupció
csökkentésére irányuló kommunikáció erősítése 2. A szervezet társadalmi beágyazottságának
növelése, az egyéni támogatói bázis növelése, társadalmi kampányok segítése, 1%-os kampány
finanszírozása, oktatási anyagok fejlesztése, a korrupció áldozatainak jogi eszközökkel történő
segítése. 3. Fontos, köz- és magánszektorral kapcsolatos korrupciós és átláthatósági témákban
érdekérvényesítő tevékenység végzése.
A projektre 2016. évben összesen 40 000 USD támogatás érkezett a Nyílt Társadalom
Alapítványtól.
A VAGYONNYILATKOZATI RENDSZER KRITIKÁJA – EGYÜTTMŰKÖDÉS
NETWORK, A DIRKET36 ÚJSÁGÍRÓ KÖZPONT ÉS A 444.HU KÖZÖTT

A

TI,

AZ

INTERNEWS

A TI hosszú ideje kritikusan szemléli a vagyonnyilatkozati rendszer működését és már számos
alkalommal tett javaslatot annak reformjára. A 2016. évben nem a döntéshozókat akartuk
tovább győzködni, hanem a polgárokhoz fordultunk. Projektet indítottunk annak
elmagyarázására, hogy miért rossz a vagyonnyilatkozatok jelenlegi gyakorlata és hogyan
lehetne működőképessé tenni azt? Létrehoztuk vagyonkereső.hu oldalt, amely folyamatosan
frissülő adatbázisban teszi elérhetővé és kereshetővé az országgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatainak digitalizált változatát. A Vagyonkereső több partnerszervezet
együttműködésének az eredménye. Az alapötlet a Direkt36 szerkesztőitől származik, az oldalt
a 444.hu fejlesztette és üzemelteti, a jogi ismeretterjesztő és háttéranyagokat pedig a TI
készítette. Egyebek mellett két rövid tanulmányt írtunk, az egyik a vagyonnyilatkozati rendszer
jogi alapjait ismerteti, míg a másik a rendszer működési problémáit és a reformjára vonatkozó
ajánlásainkat gyűjti össze. Ezen túlmenően, három infografikán ábrázoltuk a
vagyonnyilatkozatok működési rendjét, a reformra vonatkozó minimum követelményeket, és a
nemzetközi gyakorlatot.
A JOGALKOTÁS NYOMON KÖVETÉSE, JOGSZABÁLYOK VÉLEMÉNYEZÉSE
Az átláthatóságot szűkítő jogszabályok számára 2016 valóságos álomév volt. A
kormánytöbbség előbb a Magyar Posta, majd valamennyi közpénzt használó vállalat esetében
olyan törvényt fogadott el, amely a korábbiaknál könnyebbé teszi az említett cégek által kezelt
közpénz milliárdok felhasználásának üzleti titokra hivatkozással történő titkosítását. Hasonló
kedvezményben részesültek a Magyar Nemzeti Bank által tulajdonolt cégek is. Az igazi
csemege azonban a Magyar Nemzeti Bank alapítványai gazdálkodásának titkosítása volt.
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Miután ezek az alapítványok sorra-másra bukták a költéseik átláthatóvá tétele érdekében a TI
és más szervezetek által indított pereket, a kormány, mindenféle vitát és előkészítést mellőzve,
törvénybe iktatta, hogy a jegybank által magánalapítványokhoz kihelyezett 267 milliárd forint
„elveszítette közvagyon jellegét”. Végül ez a kísérlet elbukott az Alkotmánybíróságon, nem
függetlenül a TI és számos további civil szervezet és újságíró tiltakozásától.
A 2016. év második félévében az adótitok hatókörének kiterjesztése borzolta az átláthatóság
barátainak az idegeit. Erre a kormányzati jogalkotási lépésre azért került sor, mert a TI ekkor
már sikerrel vívta a Tao. pénzek részleteinek kiderítéséért indított küzdelmet.
Hangos tiltakozás fogadta azt a kormányzati ötletet is, amely a közigazgatási perek mintájára a
közérdekű adatok megismeréséért indított jogviták elbírálását is új, a meglévőtől elkülönült
bírósági fórumrendszerre bízta volna. A végül elvetett kormányötlet súlyosan sértette volna a
bíróságok függetlenségét, amely mára a kormány hatalmának egyedüli tényleges korlátjaként
működik.
A tavalyi évet a közbeszerzési törvény sem úszta meg a közpénzekért folyó szabad és átlátható
versenyt korlátozó újabb módosítások nélkül. 2016 őszén a parlament megsokszorozta a valódi
verseny nélkül odaítélhető közbeszerzések értékhatárát és azt is lehetővé tette, hogy a kormány
egyedi döntéssel mentesítsen egyes közpénzhasználó szervezeteket a közbeszerzés
kötelezettsége alól.
A TI mindezen jogalkotási lépéseket súlyos kritikával illette számos média-megszólalás
alkalmával, továbbá sajtóközlemények és elemzések formájában. A TI részletes véleményt
fogalmazott meg az új büntetőeljárási törvény tervezetére is.
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A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
MÉRLEG TARTALMA:


Befektetett eszközök nettó értéke: 6 677 eFt.
Bruttó érték
1000 HUF
Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

Értékcsökkenés
1000 HUF

nyitó
3 460
0
0
5 732
9 192

nyitó

Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen

Bruttó érték
1000 HUF

csökkenés

záró

6460

9 920

252

5 984
15 904

növekedés

3 286

848

4 640
7 926

453
1 301

nyitó

Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezés
Összesen



növekedés

növekedés
174

5 615

1 092
1 266

-201
546

csökkenés

záró
4 134

5 093
9 227

0

csökkenés

záró
5 786

891
6 677

1 719

Forgóeszközök: 21 219 eFt.
Forgó eszközök/Év
1000 HUF

2014

vevők
egyéb követelés
Követelések összesen
Pénztár HUF
Pénztár EUR
CIB bank HUF
CIB Bank deviza
Pénzeszközök összesen
CIB Alap megtakarítási számla
Összesen

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

2015
1 239
525
1 764
141
35
11 102
4 935
16 213
3 150
21 127

2016
191
460
651
49
25
2 889
14 473
17 436
3 132
21 219

A bankszámlák a kivonatokkal egyező értékűek, a pénztárkészlet a pénztárjelentés értékével
megegyezik.
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Aktív időbeli elhatárolások: 8 451 eFt. - tárgyévi eredményt növelő, a bevételek és
kiadások elszámolásakor figyelembe veendő tételek szerepelnek, az alábbiak szerint:
Aktív időbeli elhatárolás / Év
1000 HUF

2014

Következő évet érintő költségek elhatárolása
Tárgyévet érintő, de még be nem folyt
támogatások
Összesen


o

2016

32

116

164

2 444

15 023

8 287

2 476

15 139

8 451

Az Alapítvány saját vagyonának alakulása
Saját tőke mértéke: -5 119 eFt.
Saját tőke / Év
1000 HUF

Induló vagyon / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás /Eredménytartalék
Tárgyévi eredmény
- ebből közhasznú
ebből vállalkozási
Összesen



2015

2012

2013

2014

2015

2016

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

255
3 879
-9 253
- 9 253
0
- 5 119

Rövid lejáratú kötelezettségek: 11 397 eFt.
Rövid lejáratú kötelezettségek / Év
1000 HUF

2014

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

2015
0
0
0
86
910
144
862
0
1 247
0
0
3 249

A kötelezettségeket a fordulónapot követően kiegyenlítettük.
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2016
407
0
0
0
44
15
0
0
0
212
0
678

167
0
0
49
876
29
1 085
3 948
1 566
99
3 578
11 397


Passzív időbeli elhatárolások: 30 069 eFt. - a tárgyévi eredményt érintő költségek, és
a tárgyévben befolyt, de következő időszakot érintő bevételek szerepelnek az alábbiak szerint:
Megnevezés
1000 HUF

2014

Tárgyévet érintő költségek elhatárolása
(közüzemi díjak, könyvvizsgálat díja)
Következő évet érintő, de már megkapott
támogatások
SZJA 1% fel nem használt része
Halaszott bevételek
Összesen

2015

2016

792

632

864

28 674

32 089

21 535

32 721

1 569
6 101
30 069

29 466

SZJA 1% Felhasználása
Év/SZJA 1 %
1000 HUF

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

2016. rendelkező év

925

1 569

925

1 569
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EREDMÉNYLEVEZETÉS


Bevételek részletezése:
Megnevezés
1000 HUF

2014

2015

2016

Változás
%2015=100

1.

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

38 315

47 540

64 704

136%

2.

Belföldi támogatók
(Vállalati támogatók fóruma,
magánszemélyek, szervezetek)

19 762

2 558

14 876

582%

3.

Külföldi támogatók

84 631

63 450

79 022

125%

4.

Egyéb támogatások

7 350

5.

Egyéb, pályázati úton elnyert
támogatások

5 011

6.

Alap és vállalkozási tevékenységből
származó bevétel
(Értékesítés nettó árbevétele)

5a

Egyéb bevételek

5b

Egyéb bevételek
(adományok, önkéntes munka)
Összesen

8 817

4 138

2 752

67%

749

3 573

172

5%

2 082

18 183

15 697

86%

154 356

139 442

189 584

136%
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1/ Központi költségvetésből származó támogatások: 64 704 eFt.
Megnevezés
1000 HUF
Brit Nagykövetség
Francia Nagykövetség
Holland Nagykövetség
Norvég Nagykövetség
Svéd Nagykövetség
USA 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

2016

833
1 425
685

3 177
2 808

34 234
10 176
187
47 540

750
1 186
49 084
6 773
925
64 704

Változás
%2015=100

136%

2/ Belföldi támogatók, adományok – összesen 14 876 eFt. értékben érkezett támogatás
adomány belföldi vállalkozásoktól, belföldi magánszemélyektől, valamint belföldi más
szervezetektől az alábbiak szerint:
Megnevezés
1000 HUF
Allianz Hungária Biztosító
Bau Trans Kft
Eon vállalati csoport
(2014-ben utódvállalatai)
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
HPS Exp.(Vodafone)
Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda
Mercedes Benz
OTP Alapkezelő
SciamuS Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Signal Biztosító
Telenor Magyarország
Volvo Magyarország Zrt.
Lázár Ügyvédi Iroda
Vállalati támogatók

2014

2015

2016

Változás
%2015=100

2 000
1 000
500

3 000

3 500
500
1 500
500
800
1 500
2 000

12 800

40

372
500

400

500
400
7 176

1 272

10
12 086

950%

Belföldi magánszemélyek támogatása tárgyévben összesen 830 eFt. volt
Belföldi szervezetek támogatása tárgyévben összesen 1 960 eFt. volt
Megnevezés
1000 HUF
Eötvös Károly Intézet
(Holland Nagykövetség)
Gazdasági Versenyhivatal
Költségvetési Felelősségi Intézet
NcsSzI-Youth In Action
Ind Média Group
Belföldi szervezetek

2014

2015

2016

932

1 960

25
957

1 960

Változás
%2015=100

1 758
369
4 556
6 683

205%

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

2014

2015

21 324

17 216 40 811
1 912
37 897 30 810
1 153 1 533
11
2 574
892
202
3 718 3 743
63 450 79 022

59 179

423
3 704
84 631

2016

Változás
%2015=100

125%

4/ Alap és vállalkozási tevékenységből származó bevételek:
Megnevezés/Év
1000 HUF
Humán kutatás, fejlesztés bevétele

2014

Nevezési díjak bevétele

2015

2016

5 051

2 079

105

52

17

51

Cikk írás / Előadások bevétele

457

Jogi tevékenység bevétele

466

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

750

Változás
%2015=100

85
500

571
1178

Egyéb oktatás

761

Továbbszámlázott szolgáltatások
Reklámtevékenység (vállalkozási
tevékenység)
Egyéb vállalkozási tevékenység (kutatás)
Alap és vállalkozás tevékenység
bevételei

41

41

66

2 000

372
784

8 817

4 137

2 752

47%

5/ Egyéb bevételek:
Megnevezés/Év
1000 HUF
Különféle egyéb bevételek (kerekítés,
technikai tételek)
Pénzintézeti kamat bevételek
Átváltással kapcsolatos árfolyam
különbözetek
Adomány eszközök értékcsökkenésének
feloldása
Önkénes munkaórák
Adományként kapott dologi eszközök és
igénybevett szolgáltatások
Egyéb bevételek összesen

2014
180

2015

Változás
%2015=100

2016

117

73

61

1

569

3 396

98

1115

1 168

161

966

898

1 958

16 117

13 578

21 756

15 868

2 831

73%

A beszámoló készítése során a Különféle egyéb bevételek (kerekítés, technikai tételek), a
Pénzintézeti kamat bevételeket, valamint az Átváltással kapcsolatos árfolyam különbözeteket
nem soroltuk a közhasznú bevételek közé 172 eFt. értékben.
Eredménylevezetés Tájékoztató adataihoz kapcsolódó részletezés:
Megnevezés/Év
1000 HUF
A.

B.

2014

2015

Központi költségvetési támogatás

930

187

925

ebből: szja 1% felhasználás
Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől származó támogatás.
ebből: más államok magyarországi
nagykövetségeitől kapott támogatások
Európai Unió

930

187

925

117 888

102 466

137 312

3 151

2 110

7 922

25 919

34 234

49 084

8 315

10 176

6 773

Norvég Finanszírozási Alap
Freedom House

1 912

Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI)
Transparency International Secretariat által utalt
támogatások (Európai Unió vagy más támogató)
C.

2016

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

42

59 179

37 897

30 810

21 324

17 216

40 810

926

1 112

1 569

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE:
Nr.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Megnevezés

2014

1000 HUF
Közüzemi díjak
Irodai eszközök
Tisztítószerek
Irodaszerek, nyomtatványok, névjegyek
Pólók
Egyéb eszközök, anyagok
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)
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Eladott (közvetített) szolgáltatások
értéke
Munkabérek
Megbízási díjak
Szerzői jogdíjak
Költségtérítések
Szakmai rendezvények költségei
Egyéb reprezentációs költségek
Betegszabadság és 1/3-ad táppénz
Önkéntes munkaórák elszámolása (2014től)
Béren kívüli juttatások és adójuk
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás (késedelmi kamatok,
kerekítés, támogatás)
Árfolyam veszteség és fizetett kamatok
Közhasznú tevékenység ráfordításai

43

872
26
41
194

2015

Változás
%2015=100

2016
969
22
77
492

180

928
21
54
139
141
1 057

1 313

2 340

1 937

2 917
1931

2 917
145
1 895

3317
37
6 449

3186

1 773

2 097

1 266
288
3 254
1 109
1 444
10 944

1 446
90
14 882
996

701
21 345
869

1 391
4 613

1 185
9 388

2 628

1 210

2 029

1 598
11
2 555

2 841
9
4 447

3 999

1 371

1 075

652

34 502
869

39 729
722

54 199
1 088

53

0

0

56 515
1 246
1 147
3 501
2 546
191

58 834
1 493
450
348
3 310
29
271

73 520
1 308

966

898

1 958

401
15 822

210
16 263

342
19 764

82 336
1 606

82 108
1 718

101 333
1 301

123%
76%

16 715

23 380

36 835

158%

6 046
143 440

1 654
151 650

2 143
198 837

130%
131%

377

83%

2 135

136%
151%

102
3 636
330
374

A szervezet munkaviszony keretében foglalkoztatottjainak száma 2016. évben: 11 fő
Létszámadatok
alakulása
(átlagos állományi
létszám)

2015
létszám
(fő)

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

összes
kereset
(eFt)

létszám
(fő)

összes
kereset
(eFt)

létszám összes kereset
(fő)
(eFt)

7,6

54 523

9,0

68 107

1,4

13 584

1,2

4 311

1,3

3 193

0,1

-1 118

0

0

0,7

2 220

0,7

2 220

8,8

58 834

11,0

73 520

2,2

14 686

Munkaórák alakulása

2015

2016

óra

óra

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

Önkéntes munkaórák

Változás előző évhez
képest

2016

13 320

15 784

2 464

1 200

1 164

-36

0
14 520

495
17 443

495
2 923

2015

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

2016
898
1 414
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Változás előző
évhez képest
óra

Változás előző
évhez képest
1 958
1 060
2823
1 409

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Megnevezés
1000 HUF
Mladinski Ceh – Szlovénia

2014

2015

2016

Változás %
2015=100

725

(Youth Against Corruption projekt)

Romaversitas Alapítvány

280

(Youth Against Corruption projekt)

TI-Slovenia

880

(Youth Against Corruption projekt)

K-monitor Közhasznú Egyesület
Petabyte Nonprofit Kutatási Kft.
(Red Flag projekt)

10 172

2 298

4 632

5 342

Transparency International Liason Office

3 544

(Red Flag projekt)

TI-Slovénia
(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás
terén)

6 223

6 175

7 673

7 563

2 325

2 294

2 325

2 294

1 254

1 237

1 736

1 713

1 736

1 713

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)

atlatszo.hu

1 593

(Google Digital News Intitiative)

Soma-díj:
Dezső András és Panyi Szabolcs
Összesen

1 000
16 689
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23 272

36 765

158%

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
A vezető tisztségviselők közül kizárólag az ügyvezető igazgató részesült juttatásban, amely
tisztséget munkaviszony keretében látja el.
Tisztség
1000 HUF
Ügyvezető igazgató
Összesen

2014

2015

13 013
13 013

2016

12 118
12 118

16 119
16 119

KÖZHASZNÚSÁGI JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK
Alapadatok
1000 HUF

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

139 441

189 584

1 112

1 569

0
0

0
0

0

0

138 329
151 650

188 015
198 837

81 760
151 650
-12 209

101 334
198 837
-9 253

15

15

Alapadatok
1000 HUF
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]

Mutató teljesítése
Igen

Nem

X

Értéke
2016.12.31
189 584

X

-21 462

X

0,51

X

0,01

X

1

X

15 fő

Nyilatkozat vállalkozási tevékenységről
A Transparency International Magyarország Alapítványnak 2016. évben vállalkozási
tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2017. május 25.
…………………………………………
képviselő aláírása
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Mellékletek
1. SZ. MELLÉKLET - AZON KÖZFELADATOK ELLÁTÁSÁT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI
RENDELKEZÉSEK, AMELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TI KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGET FEJT KI
Közhasznú tevékenység
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

Korrupciós és integritási
kockázatok állami,
kormányzati hatáskörben
történő felmérésének
végrehajtására vonatkozó
szempontok és javaslatok
megfogalmazása

A magyarországi korrupciós
helyzet felmérése, a
korrupció elleni kormányzati
tevékenység értékelése és
nyomon követése

Közfeladat

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

Az integritási és korrupciós
kockázatok felmérése

Jogszabályi hivatkozás
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

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 rendőrség belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerve kijelöléséről, valamint
A korrupciós helyzet és a
korrupcióellenes kormányzati feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés és
tevékenység folyamatos
a megbízhatósági vizsgálat
értékelése
részletes szabályainak
megállapításáról szóló 293/2010.
(XII. 22.) kormányrendelet 13/A.
§ d) pontja
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Közhasznú tevékenység
Szempontok és javaslatok
megfogalmazása az
államigazgatási szervek
integritásirányítási
rendszerének fejlesztésére

Közfeladat
Közreműködés az
államigazgatási szervek
integritásirányítási
rendszerének fejlesztésében
és összehangolásában

Jogszabályi hivatkozás
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 kormány korrupció elleni
A korrupcióellenes
tevékenységének
kommunikációs szakmai
kormányzati
anyagok előkészítése
kommunikációjára vonatkozó
szempontok és javaslatok
megfogalmazása

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

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

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 nyomon
követése, közpénzköltések
figyelemmel kísérése

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

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

jogszerű közbeszerzési
magatartások kialakítása és
elterjesztése, a közpénzek
nyilvános és átlátható módon
történő elköltésének
elősegítése

A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 187. § (1)
bekezdés
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A nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény III. fejezet

Közhasznú tevékenység
Közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok figyelemmel
kísérése, közbeszerzési
jogorvoslati gyakorlat
nyomon követése,
közbeszerzési ismeretek
terjesztése és közbeszerzési
szakemberképzésben
részvétel

Közfeladat

Jogszabályi hivatkozás

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
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
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. §

Jogalkotás nyomon követése,
jogszabályok tervezeteinek
a véleményezése

a jogalkotás garanciális
szabályainak megtartása

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

Korrupció elleni
jogsegélyszolgálat, korrupció
áldozatainak és a
korrupcióról információt
szolgáltató polgároknak
történő segítségnyújtás,
közérdekű bejelentőkkel
kapcsolattartás

A közérdekű bejelentők
védelme, a korrupció elleni
állami fellépés

A panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény 1. cím
A büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 171-172. §
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Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Korrupciós elleni képzések
szervezése

korrupció-megelőzési
programok,

előadások tartása,
tananyagfejlesztés

jó állam, közjó szolgálata

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

szakmai tanulmányok
készítése
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 vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény és 3-4.§

választási eljárások nyomon
követése

a független és demokratikus
jogállam megőrzése és
kiteljesítése

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

lobbitevékenység
figyelemmel kísérése,

részrehajlás mentes,
tisztességes és időszerű
közhatalmi ügyintézés

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

az etikailag kifogásolható
érdekérvényesítés korrupciós
kockázatainak felmérése
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2. SZ. MELLÉKLET – ELŐADÁSAINK LISTÁJA


2016. február 8. – ELTE ÁJK: Martin József Péter előadása a Politikus Műhely
korrupcióról szóló panelbeszélgetésén (Budapest)



2016. február 16. – “A haveri kapitalizmus hatása a gazdasági fejlődésre” – Martin
József Péter előadása a Hayek Társaság rendezvényén (Budapest)



2016. március 10. – “A gazdasági fejlődés mozgatórugói, a korrupció szerepe az üzleti
környezet alakulásában” – Martin József Péter előadása a Common Purpose
rendezvényén (Budapest)



2016. április 1. – Police Corruption, Ligeti Miklós előadása, International Law
Enforcement Academy (Budapest)



2016. április 5. – A magyarországi korrupció környezet- és természetrajza, Ligeti
Miklós előadása, Emberi Jogi Mesterkurzus (Budapest)



2016. április 6. – A megismerhető közérdekű adatok (körének folyamatos szűkítése),
Ligeti Miklós előadása, Független Médiaközpont (Budapest)



2016. április 7. – „Korrupció, átláthatóság és gazdasági teljesítmény” – Martin József
Péter előadása az Üzleti tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) mentorprográmján
(Budapest)



2016. április 20. – „A korrupció hatása a gazdaságra, versenyképességre” – Martin
József Péter vendégelőadása a Budapesti Corvinus Egyetemen (Budapest)



2016. április 29. – korrupciós kockázatok az ügyészségen – szervezet, szabályozás,
működés, Ligeti Miklós előadása, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tudományos Diákkör,
korrupció ellenni konferencia (Budapest)



2016. április 29. – „A korrupció és az emberi jogok” – Burai Petra előadása, ELTE ÁJK
Büntetőjogi Tudományos Diákkör, korrupció ellenni konferencia (Budapest)



2016. május 3. – „Alapítványok feketén-fehéren? – A civilszervezetek
minősíthetőségéről” – Burai Petra részt vett a Nonprofit Információs és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány által szervezett panelbeszélgetésen (Budapest)



2016. május 11. – „A korrupció, annak mérése és hatása a gazdasági teljesítményre” –
Martin József Péter vendégelőadása a Budapesti Corvinus Egyetemen (Budapest)



2016. június 2. – „Korrupció, demokrácia és gazdasági fejlődés” – Martin József Péter
előadása a Republikon Intézet nemzetközi konferenciáján (Budapest)



2016. június 7. – „Bizalom, korrupció és gazdasági fejlődés” – Martin József Péter
előadása a Bridge Budapest rendezvényén (Budapest)
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2016. június 16. – „A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó jogszabályi előírások” – Burai
Petra előadása a Független Médiaközpont és a Direkt36 Oknyomozó Újságíró Központ
rendezvényén (Budapest)



2016. június 20. – „The Role of Corruption in Democratic Backsliding in Hungary” –
Martin József Péter előadása a Center for International Private Enterprise workshopján
(Varsó)



2016. június 29. – “The State of Democracy in Hungary” – Martin József Péter beszéde
a Community of Democracies Governing Council ülésén (Washington DC)



2016. szeptember 14. – Martin József Péter előadása Millennium Intézet Európa
expressz: következő megálló c. rendezvényén (Budapest)



2016. szeptember 23. – Ligeti Miklós előadása “A magyarországi korrupció környezete
és természetrajza” címmel, az ELTE JOTOKI közbeszerzési szakjogászképzésén
(Budapest)



2016. szeptember 23. – Nagy Gabriella előadása “Közbeszerzés és korrupció” címmel,
az ELTE ÁJK közbeszerzési szakjogász képzésén (Budapest)



2016. szeptember 23. – Martin József Péter felszólalt a Community of Democracies
Governing Council ülésén a Magyarországról szóló országjelentés tárgyalásakor (New
York)



2016. szeptember 24. – “A korrupció Magyarországon”, Ligeti Miklós előadása a
Romaversitas Szabadegyetemen (Budapest)



2016. szeptember 26. – Ligeti Miklós: A magyarországi korrupció megítélése,
kockázatok a rendőrségen – korrupciós bűnözés elleni vonalvezetők és felderítők
Csopakon tartandó továbbképzése



2016. október 3. – Rechnitzer Dóra előadása és Martin József Péter moderálása a
Telenor konferenciáján a vállalati integritásról (Budapest)



2016. október 7. „Open Data and Public Procurement” – Nagy Gabriella előadása a 4th
International Open Data Konferencián (Madrid)



2016. október 12. „Transparency International Hungary’s Experience of Implementing
Integrity Pacts” – Nagy Gabriella előadása az Európai Bizottság által szervezett
European Week of Regions and Cities keretében (Brüsszel)



2016. október 20. „Integrity Pact as Collective Action for Clean Contracting” – Nagy
Gabriella előadása a Basel Institute on Governance által szervezett “Collective Action:
Evidence, Experience and Impact” elnevezésű konferencián (Basel)



2016. október 27. OLAF-konferencia



2016. november 2. „Corruption, State Capture and Economic Performance” – Martin
József Péter vendégelőadása a Corvinus Egyetemen (Budapest)
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2016. november 3. „EU Funds – Fraud and Fraud Prevention Tools, The Hungarian
Case” – Nagy Gabriella előadása a Transparency International cseh tagozata és az
OLAF által közösen rendezett „EU Funds: Fraud Risk Management” elnevezésű
konferencián (Prága)



2016. november 9. „Korrupció, átláthatóság és versenyképesség” – Martin József Péter
előadása a Corvinus Egyetemen (Budapest)



2016. november 18. „Good Governance and Corruption” – Martin József Péter előadása
Human Rights Forumon (Budapest)



2016. december 1-4. International Anti-Corruption Conference – Martin József Péter
előadásai (Panamaváros)
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