
 

 

TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL 

MAGYARORSZÁG 

 

  

KÖZHASZNÚSÁGI 

JELENTÉS 

 

 

2019 
  



 

 

2 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

Azonosító adatok ................................................................................................................... 4 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 

részére .................................................................................................................................... 7 

Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb 

közhasznú szervezet részére .................................................................................................. 7 

Tájékoztató adatok ................................................................................................................ 9 

Vezetői összefoglaló a 2019. évről ...................................................................................... 10 

A koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatos értékelés ...................................................... 16 

A TI Magyarország közhasznú tevékenységei .................................................................... 17 

A közszektort érintő programok ...................................................................................... 17 

A korrupció mérése – Korrupció Érzékelési Index ......................................................... 18 

Integritási megállapodás (Integrity Pact, IP) ................................................................... 20 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárások Budapesten kívül ........................ 25 

A társasági adóból származó sporttámogatások vizsgálata - “Rúgj egy gólt az MLSZ-nek!” 

kampány .......................................................................................................................... 26 

díjnet támogatási kampány .............................................................................................. 26 

Ez a Minimum – a civilek önkormányzati átláthatósági minimumprogramja ................ 27 

Az üzleti szektort érintő programok .................................................................................... 28 

Vállalati Támogatók ........................................................................................................ 28 

A TI Magyarország társadalmi aktivitást előmozdító programjai ....................................... 29 

Oknyomozó újságírói mentorprogram ............................................................................ 29 

Transparency–Soma-díj................................................................................................... 30 

Európa a polgárokért – „Egymásból építkezünk” ........................................................... 31 

Lépj ki a buborékból! ...................................................................................................... 32 

Női vezetők az üzleti életben – vitafórum a cseh nagykövetség támogatásával ............. 35 

Nyári társadalmi kampányok........................................................................................... 36 

Konferencia a Korrupcióellenes Világnapon .................................................................. 37 

A TI Magyarország egyéb programjai ................................................................................. 38 

Szervezeti szintű támogatás a korrupció elleni harc elősegítésére .................................. 38 

Önkéntesek és gyakornokok ............................................................................................ 38 

1 százalékos kampány ..................................................................................................... 38 

Áthidaló támogatás és kölcsön a berlini titkárságtól ....................................................... 39 



 

 

3 

 

A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása................................. 40 

Mérleg tartalma ............................................................................................................... 40 

Eredménylevezetés .......................................................................................................... 43 

Kiadások részletezése ...................................................................................................... 48 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások, a szervezet létszámának alakulása ......... 51 

Közhasznúsági jogállás megállapításához szükséges alapadatok ................................... 52 

Mellékletek .......................................................................................................................... 54 

1. sz. melléklet - Független könyvvizsgáló jelentése ...................................................... 54 

2. Számú Melléklet – Azon közfeladatok ellátását előíró jogszabályi rendelkezések, 

amelyekhez kapcsolódóan a TI Magyarország közhasznú tevékenységet fejt ki ........... 54 

3. sz. melléklet – A TI Magyarország dolgozói által tartott előadások 2019-ben ........... 58 

4. sz. melléklet – PK 542-es számú nyomtatvány ........................................................... 60 

  



 

 

4 

 

Azonosító adatok 

Név: Transparency International Magyarország 

Alapítvány 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30., IV/2. 

Telefonszám: +36 1 269-95-34 

Adószám: 18192744-2-41 

Nyilvántartási száma: 01-01-0010071 

Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 

száma: 

Pk. 60945/2006/1. 

Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 

kelte: 

2006. október 30. 

Közhasznúsági fokozat:  közhasznú szervezet 

Közhasznúsági fokozatot megállapító 

végzés száma: 

Pk. 60945/2006/1. 

Közhasznúsági fokozatot megállapító 

végzés kelte: 

2006. október 30. 

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló kettős 

könyvvitelt vezető egyéb közhasznú 

szervezetek részére 

A beszámoló fordulónapja: 2019. december 31. 

A beszámoló elkészítésének napja: 2020. április 15. 

 

  



 

 

5 

 

 

KURATÓRIUM: 

 

Dr. Nagy Zoltán a kuratórium elnöke 

  

Prof. Dr. Arató Krisztina a kuratórium tagja 

Dr. Gadó Gábor  

Steff József  

a kuratórium tagja  

a kuratórium tagja 

Dr. Urbán Ágnes Veronika  a kuratórium tagja 

  

 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: 

Dr. Martin József Péter 

 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:  

Prof. Dr. Bod Péter Ákos a felügyelőbizottság elnöke  

Dr. Jancsics Dávid a felügyelőbizottság tagja 

Dr. Király Júlia a felügyelőbizottság tagja 

 

KÖNYVVIZSGÁLAT: 

Ecovis Audit Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.  

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 

Kamarai tagság száma: MKVK 001591 

Könyvvizsgáló: Kiss Katalin 

Regisztrációs szám: 005037 

 

  



 

 

6 

 

KÖNYVELŐ: 

Rekontó Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.  

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 7. 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  

Papp Krisztina működési igazgató 

  

 

A beszámolót a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma 

2020. év június hó 26. napján elfogadta. 



 

 

7 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 

részére 

Fordulónap: 2019. december 31. 

 1000 HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 6 505 4 361 

A.I. Immateriális javak 6 263 4 264 

A.II. Tárgyi eszközök 242 97 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 9 896 29 121 

B.I. Készletek 0 0 

B.II. Követelések 1 268 461 

B.III. Értékpapírok 547 553 

B.IV. Pénzeszközök 8 081 28 107 

C. Aktív időbeli elhatárolások 10 379 3 032 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 26 780 36 514 

D. Saját tőke - 12 768 -12 706 

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 255 255 

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény -13 063 -13 023 

D.III. Lekötött tartalék 0 0 

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 40 62 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 

F. Kötelezettségek 10 595 2 431 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 595 2 431 
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 1000 HUF Előző év Tárgyév 

G. Passzív időbeli elhatárolások 28 953 46 789 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 26 780 36 514 

 

Budapest, 2020. június 26. 

 

…………………………………………… 

képviselő aláírása 
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Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb 

közhasznú szervezet részére 

(Beszámolási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.) 

Budapest, 2020. június 26. 

 

…………………………………………… 

képviselő aláírása 

 

1000 HUF 

Alaptevékenység Vállalkozási 

tevékenység 

Összesen 

 Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 11 088 975 0 0 11 088 975 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0 

3. Egyéb bevételek 115 117 107 379 0 0 115 117 107 379 

  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 

  - támogatások 113 238 106 071 0 0 113 238 106 071 

  - ebből adományok 12 440 10 031 0 0 12 440 10 031 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 829 850 0 0 829 850 

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 127 034 109 204 0 0 127 034 109 204 

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei 127 034 109 204 0 0 127 034 109 204 

5. Anyagjellegű ráfordítások 35 424 24 111 0 0 35 424 24 111 

6. Személyi jellegű ráfordítások 69 786 60 793 0 0 69 786 60 793 

7. Értékcsökkenési leírás 2 404 2 146 0 0 2 404 2 146 

8. Egyéb ráfordítások 18 676 21 589 0 0 18 676 21 589 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 704 503 0 0 704 503 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 126 994 109 142 0 0 126 994 109 142 

  ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 126 994 109 142 0 0 126 994 109 142 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 40 62 0 0 40 62 

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 40 62 0 0 40 62 
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Tájékoztató adatok 

 

Budapest, 2020. június 26. 

 

…………………………………………… 

képviselő aláírása 

 

 

1000 HUF 

Alaptevékenység Vállalkozási 

tevékenység 

Összesen 

Előző év Tárgyév Előz

ő év 

Tárgyé

v 

Előző 

év 

Tárgyév 

A. Központi költségvetési támogatás 199 0 0 0 199 0 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 

B. 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. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 

nemzetközi szervezettől származó támogatás 94 906 89 626 0 0 94 906 89 626 

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján kiutalt összeg 3 842 4 533 0 0 3 842 4 533 

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 

G. Adományok 12 440 10 31 0 0 12 440 10 031 
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Vezetői összefoglaló a 2019. évről 

 

A Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) 

2019-ben is folytatta a korrupció kutatása és feltárása, valamint a tisztességes és átlátható 

közélet megteremtésének érdekében végzett közhasznú tevékenységét. A TI Magyarország a 

berlini székhelyű nemzetközi mozgalom értékeit – átláthatóság, elszámoltathatóság, 

felelősségvállalás, méltányosság, demokrácia – szem előtt tartva aktívan fellép a korrupció 

ellen és tájékoztatja a nyilvánosságot a visszaélésekről. A szervezet munkatársai előadásokat 

és képzéseket tartanak, továbbá küzdenek – ha kell, perek indításával is – a közérdekű adatok 

nyilvánossága és a korrupció kárvallottjainak érdekében, továbbá a korrupció visszaszorítását 

célzó megoldási javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé. 

Munkánk során szorgalmazzuk az átláthatóság megteremtését, különös tekintettel a 

közpénzek felhasználására. A TI Magyarország – értékei mellett kiállva – a tényekből 

kiindulva, tárgyszerűen küzd a korrupció ellen. A nemzetközi szervezetekkel és a 

szakirodalommal összhangban korrupciónak azt tekintjük, amikor a ráruházott hatalommal 

és/vagy bizalommal visszaélve a politika és a gazdaság szereplői (vagy akár maguk az 

állampolgárok) saját zsebükre dolgoznak, függetlenül attól, hogy a magatartásuk jogellenes 

(netán bűncselekménynek minősül), avagy a törvény által szentesített.  

A TI Magyarország vezető testületeinek (kuratórium, felügyelőbizottság) a tagjai, a szervezet 

munkatársai és a munkánkat segítő önkéntesek és támogatók, ideológiai meggyőződéstől 

függetlenül olyan Magyarországot szeretnének, ahol a kormányzat, a politikai és az üzleti élet 

szereplői tisztességből példát mutatnak. Szeretnénk, ha az állampolgárok is elutasítanák a 

korrupciót. Olyan országot kívánunk, ahol a közpénzeket átlátható módon használják fel, és 

az állami pályázati rendszerek áttekinthetőek, az ezekre vonatkozó közérdekű információk 

pedig könnyen hozzáférhetőek. Olyan országot, ahol a közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz 

kapcsolódó érdekérvényesítés jól szabályozott környezetben és átlátható módon működik. 

Tevékenységünkkel azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország – egy évtizednyi intézményi 

rombolás után – működő jogállammá váljon, ahol érvényesülnek a demokratikus elvek. A 

demokrácia a mi értelmezésünkben nemcsak szabad, hanem tisztességes (fair) választást 

jelent, továbbá szabad médiát és civil társadalmat, sokszínű és plurális közéletet, szakmailag 

autonóm állami intézményeket.  

 

* 

 

Ami az ország általános korrupciós helyzetét illeti, az ezzel kapcsolatos jelentések 

egybehangzóan állapítják meg: a Transparency International, az Európai Bizottság, a 

Világbank, a Világgazdasági Fórum, az Eurobarometer, és a vállalatok közül szinte egyedül a 

témával foglalkozó EY felmérései és kutatásai egybehangzóan állapítják meg: a korrupció ma 

Magyarországon rendkívül súlyos probléma. A korrupció átszövi a politikát és a gazdaságot, 

létezik szervezett és rendszerszintű formában, továbbá a mindennapokban is. Bár a korrupció 

nagyon régóta óta komoly probléma, a visszaéléseknek a természete 2010 után megváltozott. 

Magyarországon az elmúlt évtizedben a korrupciónak az uniós országok között egyedinek 

tekinthető, végletesen központosított mintázata alakult ki. Ráadásul, a társadalom többsége is 

úgy véli: a korrupció a magyar valóság, s különösen a politikum szerves része, ez okozza a 

nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó apátiát. 
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A világon a legelterjedtebb, a közszféra korrupciós kitettségét üzletemberi és szakértői 

érzékeléseken keresztül számszerűsítő mutató, a Transparency International Berlinben 

működő Titkársága által minden évben elkészített Korrupció Érzékelési Index (Corruption 

Perceptions Index, CPI) rangsora szerint Magyarország világviszonylatban a korrupció által 

közepesen fertőzött állam: 180 ország közül az 70. helyet foglalja el 44 ponttal (0 - nagyon 

korrupt, 100 - egyáltalán nem korrupt). A 2012 és 2019 között tapasztalt 11 pontos 

csökkenéssel ugyanakkor Magyarország korrupció elleni teljesítményének a megítélése ismét 

történelmi mélypontra süllyedt. Az Európai Unión belül romlik leginkább látványosan az 

ország pozíciója. A 2020 februárjában közzétett CPI-listán Magyarország az EU tagállami 

közül a 26-27. helyet foglalta el, csupán a sereghajtó Bulgáriát megelőzve, holtversenyben 

Romániával. Az elmúlt nyolc évben a térségben a magyarországi korrupció megítélése zuhant 

a legnagyobbat. 

 

* 

 

A 2010 óta hatalmon lévő elit uralmának eredményeként mára tényként szögezhetjük le, hogy 

Magyarországon a jogállami intézmények többsége tetszhalott állapotban van. A kormány 

szinte teljesen felszámolta a tőle független államhatalmi intézmények szakmai és szervezeti 

autonómiáját, és azokat a végrehajtó hatalom iránt lojális személyek irányítása alá juttatta. 

Megroppant a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszere. Az új intézményrendszer nem 

alkalmas a végrehajtó hatalom ellenőrzésére, sőt, az esetek többségében nem is törekszik 

ennek a feladatnak az ellátására. A kétezertízes évektől kezdve példátlan központosítás ment 

végbe a hazai államhatalmi és gazdasági intézményrendszerben, ami eszközéül szolgált 

a tudatos politikai és ideológia szándékot tükröző elitcserének és tulajdonátcsoportosításnak.  

A 2010 óta zajló közjogi térfoglalás a közhatalom foglyul ejtésével járt („state capture”). 

Magyarországon az állam foglyul ejtésének sajátos módja valósult meg: politikusok és 

befolyásos gazdasági érdekcsoportok (oligarchák) informális és átláthatatlan hálózata vonta 

ellenőrzése alá a közhatalmat. Ez jelenleg a legjelentősebb korrupciós 

kockázat. Magyarországon a korrupció nem az államhatalom működési zavaraként, hanem az 

állam által tudatosan alkalmazott módszerként valósul meg. A korrupció eszköz a 

közhatalmat birtoklók kezében, amelynek alkalmazásával a javak egy része nem a 

teljesítmény, hanem a lojalitás függvényében osztható szét, illetve újra.  

A kormány által végrehajtott intézkedések egy évtized után sem számolták fel teljesen a fékek 

és ellensúlyok rendszerét. Ez annak köszönhető, hogy a bíróságoknak – a növekvő 

kormányzati nyomás dacára is – egyelőre sikerült megőrizniük szakmai autonómiájukat. 

Továbbra is számos olyan bírósági döntés születik, amely a közhatalom birtokosai számára 

nem kedvező.  

Ez éles ellentétben áll az ügyészségnek a magyar igazságszolgáltatásban betöltött szerepével, 

ami hosszú évek óta a pártos, elfogult működés nyilvánvaló jeleit mutatja. Ez annak ellenére 

igaz, hogy az elmúlt egy-másfél évben néhány kormánypárti szereplő is az igazságszolgáltatás 

látókörébe került; Mengyi Roland letöltendő börtönbüntetéssel végződő büntetőperét, a 

Simonka György elleni vádemelést és legújabban Boldog István ügyészségi meggyanúsítását 

érdemes kiemelni. Az ügyészség nem minden korrupciós ügyet üldöz azonos hatékonysággal, 

miközben nem ad megnyugtató magyarázatot arra, hogy melyik korrupciós ügy elkövetője 

ússza meg a felelősségre vonást, és ki kerül bíróság elé. A magyar ügyészség húsz olyan 

ügyben évek óta nem hozott döntést, amelyekben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

ajánlásokat fogalmazott meg Magyarországnak. 

https://transparency.hu/wp-content/uploads/2018/02/CPI-jelent%C3%A9s-2017.pdf
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Régóta fennálló, súlyos probléma továbbá a párt- és kampányfinanszírozás átláthatatlan 

rendszere, ami a korrupció egyik ősforrása, továbbá nem hatékony a közérdekű bejelentők 

védelme és szabályozatlan a lobbizás. A magyar politikai elit hosszú ideje adós az 

elszámoltatható közpénzhasználat megteremtésével, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 

elmúlt években az állami büdzséből százmilliárdok folytak ki és „veszítették el közpénz 

jellegüket”. Az Európai Bizottság 2020. évi – az előző évre vonatkozó – jelentése is kritikával 

illeti a „jelentős korrupciós kockázatokat”, és szóvá teszi, hogy a hatóságok sokszor szemet 

hunynak a magasszintű korrupció felett.  

A bíróságok pártatlanságát a közhatalom nem nézi jó szemmel. A legújabb 

igazságszolgáltatási csomag például lehetővé teszi, hogy államhatalmi szervek az 

Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezzék, ha a rendes bírósági eljárásban számukra 

kedvezőtlen ítélet születik. Mindez azt jelzi, hogy a kormány sokkal inkább bízik a már 

korábban részben „foglyul ejtett” Alkotmánybíróságban, mint a 2900 főt számláló, 

decentralizáltan működő rendes bíróságokban. Új fejlemény, hogy a kormány és Orbán Viktor 

miniszterelnök ma már nyíltan kritizál bírósági döntéseket: ez volt a helyzet a gyöngyöspatai 

romák oktatási szegregációja miatt, továbbá a rossz körülmények okán a börtönökben 

fogvatartottak számára jogerősen megítélt kártalanítási ügyben. Az ilyen döntések elleni 

hangulatkeltés szembemegy minden jogállami és európai uniós normával, még akkor is, ha 

valószínűsíthetően inkább kommunikációs és propagandacélokat szolgál, és végső soron 

mégis a bíróság ítélete válik valósággá. 

A rendszerszintű korrupció és a jogállam megroppantása nem hagyja érintetlenül az ország 

hosszabb távú gazdaság teljesítményét sem. A koronavírus okozta járványig tartó mintegy 

hatéves időszak rövid távra szóló (növekedési és a stabilitást szavatoló) eredményeinek 

ellenére a hosszabb távú folyamatok továbbra is nyugtanalítóak, a versenyképesség rosszul 

áll. A Világgazdasági Fórum – kemény és puha mutatókat egyaránt tartalmazó – friss 

felmérésében Magyarország a versenyképesség teljes skáláján 140 vizsgált ország közül a 47. 

helyen áll, ami az Európai Unióban és a régióban feltűnően gyenge teljesítmény. Az unió 

országai közül csak – leghátulról haladva – Horvátország, Görögország, Románia és Bulgária 

teljesítménye silányabb Magyarországénál. A versenyképesség egyik tényezője a WEF 

nemzetközi kutatógárdája szerint az „intézményi háttér”, amelyben Magyarország a régió 13 

uniós tagállama közül – Horvátországot leszámítva – minden országnál rosszabbul teljesít. A 

magyar versenyképesség rákfenéje és a felzárkózás egyik gátja huzamosabb idő óta a 

korrupcióval átszőtt intézményi környezet. Mindez haveri államkapitalizmus kialakulásához 

vezetett, amelyben a piaci verseny a gazdaságnak csak egyes részeire korlátozódik. Számos, 

különösen az állami megrendeléstől és szabályozástól függő ágazatokban a meritokratikus-

piaci teljesítményt felülírja a közhatalomhoz való lojalitás.  

A koronavírus okozta válságban valószínűsíthető, hogy az eddig a rövidtávú növekedési 

teljesítmény által (túl)fűtött, magasan szárnyaló bizalmi indexek alászállnak, és minden 

eddiginél nagyobb kihívás elé kerül a jogállami normákat semmibe vevő, a korrupciót állami 

szintre emelő, valamint a rövid távú stabilitásért a hosszabb távú fejlődést feláldozó 

gazdaságpolitika.  

 

*  

 

A TI Magyarország 2019-ben is folytatta a korrupció kutatása és feltárása, valamint 

a tisztességes közélet megteremtésének érdekében végzett közhasznú tevékenységét. Új 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0516
https://nepszava.hu/3059028_haveri-allamkapitalizmus-epul-egy-rendszer-amiben-az-adofizetok-penze-maganvagyonna-lenyegul
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kutatásokkal, jelentésekkel és elemzésekkel tájékoztatjuk a közvéleményt a magyarországi 

korrupciós helyzetről. 

A TI Magyarország folyamatosan tárja fel az érdekkonfliktusokat, olyan eseteket, amikor 

közszereplők vagy kormányközeli oligarchák indokolatlan előnyhöz jutnak. A korábbi, 

rendkívül sikeres gyakorlatot folytatva, 2019-ben is számos pert indítottunk a közérdekű 

adatok megismerése érdekében. Ennek során kiemelt figyelmet szenteltünk az Európai 

Unióból származó források felhasználásának. Négy, a támogatásokat érintő 

szabálytalanságokkal kapcsolatos közérdekű adatkérési eljárást kezdeményeztünk. Az 

időközben súlyos bűncselekményekkel megvádolt Simonka György kormánypárti parlamenti 

képviselőhöz kötődő európai uniós projektekben eltűnt közpénzek visszaszerzésére, valamint 

az Országos Roma Önkormányzathoz kötődő, szintén milliárdos közpénzveszteséggel járó 

„Híd a Munka Világába” nevű projekttel kapcsolatos pereknek az a közös sajátossága, hogy a 

magyar állam a korrupció haszonhúzóinak vagy büntetlenséget biztosít, vagy olyan 

késedelmesen intézkedik, ami a közvagyonban keletkezett korrupciós veszteség 

visszaszerzését esélytelenné teszi. A TI Magyarország által a 2019. évben kezdeményezett 

közérdekű adatkérési eljárások közül jelentőségénél fogva kiemelkedik a gyáli önkormányzat 

ellen megnyert per: nyilvánosságra kerültek az OLAF által vizsgált és megvádolt Elios cég 

által Gyálon megvalósított közvilágítási beruházás részletei. 

TI Magyarország persze nem nyomozó-, és nem is vádhatóság, így szerepe általában véget ér 

azzal, hogy nyilvánosságra hozza a korrupcióra utaló tényeket, illetve a már nyilvános 

adatokat az intézkedésre kötelezett állami szerv elé tárja.  

A 2019-es helyhatósági választások áttörést hoztak a korrupció elleni küzdelem iránti 

elkötelezettség kinyilvánításában: a TI Magyarország, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és 

az Átlátszó.hu által a 2019. évi önkormányzati választási kampányban meghirdetett Ez a 

Minimum! programhoz összesen 389 önkormányzati jelölt csatlakozott, vállalva a civilek 

átláthatósági javaslatainak a megvalósítását. A 389 jelölt közül 60 településen 184-en 

szereztek mandátumot, közülük 16 jelöltet választottak polgármesterré. Ez komoly siker és 

előrevetíti annak a lehetőségét, hogy az átláthatóság iránt elkötelezett települések láncolata 

alakul ki az országban. 

Szervezetünk 2019-ben is jelentős figyelmet fordított a közbeszerzési korrupciós kockázatok 

azonosítására, ideértve az uniós pénzek elosztásával kapcsolatos anomáliákat. Az Európai 

Bizottság országjelentéseivel összehangban régóta kritizáljuk, hogy a megbízások 

odaítélésénél a szükségesnél sokkal ritkábban érvényesül a versenyelv, magas az egyajánlatos 

és a hirdetmény nélküli beszerzések aránya. A TI Magyarország egy 11 országra kiterjedő 

uniós projekt keretében három és fél éve monitorozza az M6-os autópálya Bóly-Ivándárda 

közötti szakaszának megvalósítására irányuló beruházást, és 2017-ben, ugyanezen program 

nyomán elkezdtük a Tisza-Túr víztározó kivitelezésének nyomon követését is. Az M6-os 

autópálya tervezési szakaszának monitorozása során egy kartellgyanút is feltártunk, amellyel 

kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) és az Európai Bizottsághoz fordultunk. 

A GVH elutasította a beadványunkat. Ehhez az ún. „integritási megállapodás” nevet viselő 

monitortevékenységhez állandó konzultációkra van szükség a magyar kormánnyal, amely 

együttműködés – dacára a kormányzat civilellenes, és így a TI-t is célkeresztbe állító 

kampányának – szakértői-közigazgatási szinten kielégítő. 

További tevékenységeink közül kiemelendő, hogy a tavalyi évben a TI Magyarország négy 

előadásból álló, nagy érdeklődésre számot tartó konferenciasorozatban vitatta meg a nemek 

közötti egyenlőség és a korrupció összefüggéseit; egy olyan témát, amely minden eddiginél 

hangsúlyosabban jelent meg a TI Magyarország tevékenységében. 

http://ezaminimum.hu/index.php
http://ezaminimum.hu/index.php


 

14 

Folytattuk az öt éve indított, többnyire európai nagykövetségek – felváltva a holland, a német, 

a francia, a svéd, a norvég és a finn misszió – által szponzorált oknyomozó újságírói 

mentorprogramunkat, amely 2020-ban immár a nyolcadik etapjánál tart. Ismert tényfeltáró 

újságírók révén új korrupciós esetek kerülnek a nyilvánosság elé, és a program egyszersmind 

jó iskolának bizonyul a jövő oknyomozó újságírói számára is. A TI emellett hatodik éve 

adományozza a legjobb oknyomozó újságírónak járó Soma-díjat. 

A TI üzleti programjai a tavalyi évben képzésekre, előadásokra, továbbá a vállalati 

átláthatósággal kapcsolatos és a korrupció elhárítását célzó kutatásokra fókuszáltak.  

A TI Magyarország közösségi médiaelérése továbbra is jelentős növekedést mutat. Minden 

jelentősebb platformon ott vagyunk, ideértve a Facebookot, a Twittert, az Instagrammot és a 

YouTube-ot. A szervezet Facebook-követőinek száma a 2013-as kb. 3000 főről 2020-ra 

mintegy 25 000 főre nőtt. A „hagyományos” médiamegjelenések száma is igen magas: a 

szabad sajtó megmaradt részében, így elsősorban online portálokon, de néhány televízióban, 

rádióban és nyomtatott lapban számos alkalommal szólalnak meg a szervezet munkatársai, 

elsősorban is a jogi igazgató, az ügyvezető igazgató, a közpénzügyi programvezető és a 

projektmenedzserek. A tavalyi év eseményeihez tartozik az is, hogy a nyári fesztiválokon, így 

a Sziget fesztiválon is, több ezer fiatallal tudtunk személyesen és interaktív programok 

keretében beszélgetni a korrupcióról.  

 

*  

 

A 2019. évben a TI Magyarország öt fős kuratóriumában változás nem történt. A 

felügyelőbizottságban ugyanakkor Villányi-Nosko Viktória helyére Király Júlia, a Magyar 

Nemzeti Bank korábbi alelnöke lépett. Martin József Péter, a szervezet ügyvezető igazgatója 

2019 februárjától augusztusáig a Transparency International UK kutatási igazgatójaként 

dolgozott Londonban. Ezalatt a TI Magyarországot megbízott társügyvezetőként Ligeti 

Miklós, jogi vezető és Papp Krisztina, működési igazgató vezette.   

 

 

*  

 

Korrupcióellenes közhasznú tevékenységünket 2013 óta nehezíti az a – főleg retorikai –

kampány, amelyet a kormány változó intenzitással, de folyamatosan folytat a TI 

Magyarországhoz hasonló kormánykritikus civil szervezetek ellen. Kritikánkat tény- és 

tárgyszerűen fogalmazzuk meg, és ügyelünk a pártpolitikai függetlenségre is; ennek dacára 

rendre hamis jelzőkkel bélyegzik meg a szervezetet. A „hazaáruló” és „sorosista” bélyeget 

abszurdnak és unalmasnak tartjuk, mégis: a kormányzati szócsőként funkcionáló 

propagandamédiából folyamatosan, a kormánypárti politikusok részéről hullámokban, de 

rendszeresen kapunk ilyen stigmát. Kormányoldalról rendre figyelmen kívül hagyják, hogy a 

TI Magyarország nem csupán a 2010 óta hivatalban lévő kormányokkal, hanem a 

korábbi, baloldali vezetéssel szemben is kritikus álláspontot foglalt el.  

2019-ben a TI Magyarország bevételeinek legnagyobb része, összesen 32 – de ha a berlini TI-

központon átfolyó projekteket is ideszámoljuk, akkor több mint 50 – százaléka az európai 

uniós intézményektől, az egyes főigazgatóságoktól és az Európai Unió Csalás Elleni 

Hivatalától (OLAF) származott. Ezek mind nyílt pályázatokon elnyert projekt-támogatások. A 
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kormánypropagandában a magyar nemzeti érdekek ellenségeként kipécézett Soros György 

által alapított Nyílt Társadalom Intézet támogatásai tavaly a TI Magyarország bevételeinek 19 

százalékát tették ki, és természetesen ezekhez a forrásokhoz is pályázatok útján jutottunk 

hozzá. 

A kormányzat fel-fellángoló civilellenes kampánya dacára természetesen tovább végezzük a 

munkánkat, a szervezet missziójának megfelelően. Hosszú évek óta a törvényi 

kötelezettségeket messze felülmúlóan, átláthatóan működünk. Célunk egy élhetőbb 

Magyarország, ahol a joguralom és a teljesítmény válnak orientációs ponttá, a korrupció pedig 

megszűnik, de legalábbis jelentősen csökken. Ebben a hitünk szerint nemes küzdelemben 

továbbra is számítunk partnereink támogatására és együttműködésére. Sikert ugyanis csak 

közösen érhetünk el.  

  

Dr. Martin József Péter  

ügyvezető igazgató 

Transparency International Magyarország Alapítvány 
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A beszámoló fordulónapja után történt események 

 

A koronavírus (Covid-19) miatt kialakult járvány a TI Magyarország működésére 

korlátozottan hat. A járványhelyzet miatt kibontakozó gazdasági és társadalmi válság 

szervezetünket viszonylag stabil helyzetben érte. A TI Magyarország pénzügyi mutatói és 

cashflow-ja a 2017. évi, a szervezetet sújtó pénzügyi válság után fokozatosan javult, és 2020. 

elejére a szervezet pénzügyi helyzete stabilnak mondható. A cashflow-becslés – 

alapszcenárióban – mintegy 9-10 hónapra előre pozitív számot jelez, ami a magyarországi 

NGO-k között jó eredmény. Minden esély megvan arra is, hogy az enyhén negatív saját tőke 

2020-ban végre pozitív tartományba fordul. 

A TI Magyarország bevételi szerkezete stabil – a legnagyobb donor projektalapon az Európai 

Unió és intézményei –, a járványhelyzet ezt egyelőre nem befolyásolja. A szervezet vállalati 

kitettsége viszonylag alacsony, az intézményi támogatók pedig elfogadják, hogy a projektek 

azon elemeinek a teljesítése, amelyekhez személyes jelenlét szükséges, pár hónapos 

késedelmet szenvednek. 

A járványhelyzet miatt költségoldalon egyelőre nem volt indokolt megszorítást vagy 

alkalmazotti leépítést végrehajtani. Az irodavezető ugyan távozott, de saját elhatározásból. Az 

irodabérleti díjat, a kialakult piaci helyzetnek megfelelően, sikerült jelentősen csökkenteni. A 

TI Magyarország munkavállalói 2020. március 16-tól – valószínűleg a nyár végéig – otthonról 

dolgoznak, jóllehet az irodai munka a megfelelő óvatosság és a többiek tájékoztatása mellett 

megengedett.  

Pénzügyi-operatív szempontból tehát a TI Magyarországot a válság eddig nem sújtotta. 

Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a járvány ismét felütheti a fejét, ami mind 

egészségügyi, mind gazdálkodási szempontból új kihívások elé állíthatja a szervezetet. Ezért a 

pénzügyi tervezés továbbra is konzervatívan történik, felkészülve az esetleges negatív 

forgatókönyvekre.  

Tartalmi szempontból a TI Magyarország a kialakult helyzetben fokozottan figyelemmel 

kíséri a járványhelyzet miatt megnövekedett korrupciós kockázatokat és a közpénzköltés 

alakulását, továbbá, ha módja van rá, feltárja a visszaéléseket. Az ezzel kapcsolatos 

állásfoglalásainkat folyamatosan közzétesszük. 
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A TI Magyarország közhasznú tevékenységei 

A KÖZSZEKTORT ÉRINTŐ PROGRAMOK 

Projekt 

adatok HUF 
Forrás 

Bevétel 2019-ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Kiadás 2019-

ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

A korrupció mérése - 

Korrupció Érzékelési Index 

Holland 

Nagykövetség 
1 250 346 1 269 078 

Integritási Megállapodás 

(Integrity Pact, IP) 

(M6-os autópálya projekt és 

Tisza-Túr víztározó 

megépítésének 

monitorozása) 

Európai 

Bizottság 
39 416 631 27 596 717 

A társasági adóból származó 

sporttámogatások vizsgálata 

“Rúgj egy gólt az MLSZ-

nek!” kampány 

Crowdfunding 

kampány, 

egyéni, célhoz 

kötött 

adományok 

 

534 435 446 620 

Közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

eljárások Budapesten kívül 

Open Society 

Foundations 

 

- 1 856 507 

Az oroszországi 

befolyásolási kísérlet 

feltárása oknyomozó 

újságírói eszközökkel  

TI Secretariat 942 870 483 450 

Információszabadság 

eszközök, perek a közérdekű 

adatok megismerése 

érdekében  

 

Open Society 

Foundations 
1 577 780 1 739 958 

Díjnet Támogatási Kampány 
Díjnet 

felhasználók 
29 643  

 Ez a Minimum – a civilek 

önkormányzati átláthatósági 

minimumprogramja 

Nem finanszírozott közhasznú feladat 
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A KORRUPCIÓ MÉRÉSE – KORRUPCIÓ ÉRZÉKELÉSI INDEX  

A Transparency International Berlinben működő központja 25. alkalommal készítette el a 

világ országait a közszektor korrupciós kitettsége alapján rangsoroló Korrupció Érzékelési 

Indexet (Corruption Perceptions Index – CPI). Magyarország 2019-ben 44 pontot szerzett a 0 

ponttól (a leginkább korrupt ország) 100 pontig (a korrupcióval legkevésbé fertőzött ország) 

terjedő skálán, és ezzel a 180 országot vizsgáló felmérés 70. helyén végzett, Romániával 

holtversenyben.  

A megelőző, 2018. évi felméréshez képest Magyarország korrupcióval szembeni ellenálló-

képessége két ponttal és hat helyezéssel romlott a Korrupció Érzékelési Index alapját képező 

felmérésekben megkérdezett üzletemberek és szakértők értékelése alapján. Miközben 

Magyarország világviszonylatban közepesen korruptnak tekinthető, az Európai Unió 

leginkább korruptnak érzékelt tagállamai közé tartozik. Tavaly az EU tagállamai közül 

egyedül Bulgária nyújtott a magyarországinál gyengébb korrupció elleni teljesítményt. A 

2019-ben elért 44 ponttal Magyarország az utolsó helyen végzett mind a V4 országok, mind 

az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok között, és – Romániával 

holtversenyben – az Európai Unió második legkorruptabb országának bizonyult. 

A tizenhárom különböző felmérés összegzésén alapuló CPI tanúsága szerint Magyarország 

korrupciós fertőzöttsége globálisan a Dél-Afrikai Köztársasággal és a dél-amerikai 

Surinaméval van azonos szinten (44-44 pont). A tárgyilagosság kedvéért megjegyezzük, hogy 

a rendkívül különböző társadalmi, gazdasági és kulturális háttérrel rendelkező országok 

összevetése félrevezető lehet, hiszen az elvárások egy-egy ország korrupció elleni fellépését 

illetően nagymértékben eltérhetnek. Ezért célszerűbb egyrészt hosszabb időtávon vizsgálni az 

országok korrupcióval szembeni teljesítményét, másrészt a hasonló intézményekkel és közös 

kulturális jellemzőkkel bíró országokat összehasonlítani. Az Európai Unió tagállamainak 

összevetése minden szempontból helyénvalónak tekinthető. 

Európai uniós összehasonlításban megállapítható: Magyarország stabilizálta helyét a 

sereghajtók között. Sőt, az elmúlt szűk évtized (2012-2019) CPI adatait összevetve 

nyilvánvaló, hogy a 2018-ban mért kismértékű javulás ellenére Magyarország az Európai 

Unió korrupt tagállamainak csoportjában is folyamatosan romló teljesítményt mutat. Hazánk 

2012-ben az akkor még 27 tagú Európai Unió 19. legkorruptabb tagja volt, ám ezt a helyezést, 

folyamatos süllyedéssel, 2017-re az időközben 28 tagúvá bővült közösség – holtversenyben – 

utolsó előtti, azaz a 26-27. helyére rontotta. Magyarország 2017-ben már csak Bulgáriát előzte 

meg az Európai Unión belül, s ugyan a 2018-as rangsorban az egy pontszámot javító 

Magyarország átmenetileg a jelentősen visszaeső Görögország elé lépett, 2019-es pontszáma 

alapján ismét csak Bulgáriát tudhatja maga mögött.  

Magyarország 2019-ben az Európai Unió második legkorruptabb országának bizonyult (lásd: 

1. táblázat), és mind a 2004-es bővítési hullámban csatlakozott új EU-tagállamok, mind a V4 

országok körében továbbra is az utolsó helyen áll. Az egész térségünket tekintve sokat romlott 

Magyarország pozíciója: hét év alatt az ország a középmezőnyből visszacsúszott az utolsó 

előtti, azaz a – Romániával megosztott – kilencedik helyre. 
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Magyarország CPI pontszáma 2012 és 2019 között 55 pontról 44 pontra esett vissza, ezzel az 

unió közép- és kelet-európai tagállamai közül hazánk korrupció elleni teljesítményének a 

megítélése zuhant a legnagyobbat az elmúlt nyolc év alatt. A Korrupció Érzékelési Index 

alapján 2019 a harmadik olyan egymást követő év, amely során a térségben kizárólag 

Bulgária korrupció elleni fellépése bizonyult Magyarországénál gyengébbnek a szakértők 

érzékelése szerint. A visegrádi országok közül 2012 óta egyedül Magyarország korrupciói 

elleni teljesítményének a megítélése romlott, miközben a többi visegrádi ország javuló vagy 

stagnáló értékeket ért el. Csehország 7, Szlovákia 4 pontot javított 2012 és 2019 között, míg 

Lengyelország 2012 óta stabilan őrzi a Magyarországot immár 14 ponttal meghaladó 

teljesítményét. Magyarország pontszáma ugyanebben az időszakban 11 pontot esett, ami 

nemcsak regionálisan, de világviszonylatban is kiugróan gyenge eredménynek számít. 

Magyarország pozíciója regionális összeshasonlításban is jelentősen romlott 2012 és 2019: 

ebben az időszakban Magyarországon kívül egyedül Szlovénia pontszáma romlott a 

térségben. 
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A Korrupció Érzékelési Index Magyarországra vonatkozó 2019. évi adatainak talán az a 

legfontosabb tanulsága, hogy a gazdaság rövidtávú stabilitása és a versenyképesség javulása 

az intézmények kirívóan gyenge teljesítménye miatt önmagukban nem képesek számottevően 

javítani az ország korrupció elleni teljesítményének megítélését. Ezért Magyarország, a 

kevésbé fejlett kelet- és dél-európai országcsoport részeként, változatlanul az Európai Unió 

korrupcióval súlyosan fertőzött, alacsony egy főre jutó GDP-vel rendelkező tagállamai közé 

tartozik. 

A TI Magyarország panelbeszélgetés keretében hozta nyilvánosságra a CPI itt ismertetett 

2018. évi adatait tartalmazó magyar és angol nyelvű jelentését. 

 

 

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 szerződés, amelyet egy-egy 

tenderre vonatkozóan ír alá az ajánlatkérő és az ajánlattevő, valamint 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, amely rendszeresen 

tájékoztatja a közvéleményt a tapasztalatairól. Az integritási megállapodás a közbeszerzési 

dokumentáció elkészítésétől a közbeszerzés végrehajtásának az utolsó fázisáig a teljes 

projektciklust lefedi. A TI 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 2016-ban megkezdett két, nagy értékű közbeszerzési eljárás monitorozása. 

Az Európai Bizottság pilot projektjének keretében kötött integritási megállapodás  

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 2016. január 1-én hivatalosan is elindult, és négy éven át, 2016. január 1-től 

https://transparency.hu/adatok-a-korrupciorol/korrupcio-erzekelesi-index/cpi-2019/
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2020/01/Korrupci%C3%B3-gazdas%C3%A1gi-teljes%C3%ADtm%C3%A9ny-%C3%A9s-jog%C3%A1llamis%C3%A1g-Magyarorsz%C3%A1gon-CPI-2019.pdf
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2020/02/Korrupci%C3%B3-gazdas%C3%A1gi-teljes%C3%ADtm%C3%A9ny-%C3%A9s-jog%C3%A1llamis%C3%A1g-Magyarorsz%C3%A1gon-CPI-2019-EN-1.pdf
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2019. december 31-ig tartott volna eredetileg, ugyanakkor 2019-ben meghosszabbításra került 

még két évvel, így 2021. december 31-ig tart a projekt. A 2016-os év folyamán számos 

tárgyalási kör eredményeként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel 2016 

októberében írtuk alá az M6-os autópálya befejező szakasza (Bóly-Ivándárda) megépítésének 

monitorozására vonatkozó integritási megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ma: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium) Közlekedési Operatív Programokért felelős 

Helyettes Államtitkárságának ellenjegyzésével.  

A pilot projekt keretében a TI Magyarország még egy további nagy beruházást is figyelemmel 

kísér: a Tisza-Túr víztározó megépítésére vonatkozó integritási megállapodás aláírására 2017. 

május 15-én került sor az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, szintén az uniós programért 

felelős helyettes államtitkárság ellenjegyzésével. 

Az M6-os autópálya projekt ajánlatkérője (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) 2016. 

december 28-án írt ki közbeszerzést az M6-os autópálya befejező szakaszának tervezésére. A 

TI 2019 folyamán vizsgálta meg a 2018 végén elkészült terveket. A vizsgálat elsődleges 

szempontja az volt, hogy a tervek megfelelnek-e a közbeszerzés eredményeként megkötött 

szerződésnek. Továbbá, 2019 végén a NIF Zrt. elkészítette a kivitelezésre szóló közbeszerzési 

eljárás előkészítését, amelyet szintén megküldött előzetes vizsgálatra. 2020-ban várható a 

közbeszerzési eljárás kiírása, és ennek monitorozása. Mindemellett, 2019 januárjában a TI a 

Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult hivatalos beadvánnyal azon aggályok tárgyában, 

amelyet a tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás során tapasztaltunk: felmerült 

ugyanis az ajánlattevők közötti tiltott összejátszás gyanúja. Több alkalommal egyeztettük a 

GVH-val, a GVH meghosszabbította az előzetes vizsgálata idejét, végül áprilisban hozott 

határozatot arról, hogy nem indított eljárást az általunk feltárt gyanú ügyében. 

A Tisza-Túr árvíztározó építésére kiírt közbeszerzési eljárás 2018-ban indult, és még 2019 

első fél évében is folytatódott. Részt vettünk a bírálóbizottság ülésein, valamint a 

szerződéskötést is nyomon követtük. 2020 folyamán megkezdődik a kivitelezés, amelyet 

helyszíni ellenőrzések során fogunk monitorozni. 2019 júniusában a Tisza-Túr tározó projekt 

Irányító Hatósága (az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkársága) 

számára antikorrupciós tréninget tartottunk az együttműködés keretében. Két csoportban, 

mintegy 70-80 köztisztviselő vett rajta részt. Szintén 2019-ben, novemberben a projekt 

ajánlatkérőjének, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a vezető beosztású munkatársainak 

(régiós vezetőknek is!) tartottunk három alkalommal antikorrupciós tréninget.  

2019 nyarán a pilot projekt elnyerte az Európai Ombudsman díját a nyílt közigazgatás 

kiválósága kategóriában, illetve bekerült a G20 osakai csúcsának kiadványába is. 

A TI közpénzügyi programok vezetője, a projekt menedzsere számos konferencián tartott 

előadást a tapasztalatokról: Berlinben a European Academy for Taxes, Economics and Law 

szervezésében, Tallinnban az Európai Bizottság szervezésében, Szlovéniában a Transparency 

International Slovenia, illetve Portugáliában a Transparency International Portugal 

szervezésében. Ezenkívül, tartott előadást az ELTE Jogi Karán, egy-egy koreai és bolgár 

köztisztviselőkből álló delegációnak, valamint részt vett az Európai Bizottság European Week 

of Regions and Cities elnevezésű rendezvényén Brüsszelben. 

 

AZ OROSZORSZÁGI BEFOLYÁSOLÁSI KÍSÉRLET FELTÁRÁSA OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓI 

ESZKÖZÖKKEL 



 

22 

A TI Magyarország a Direkt 36 oknyomozó újságíró szervezettel együttműködésben 

tényfeltáró projektet indított a Magyarországon érvényesülő orosz befolyásolási kísérletek 

nyomon követésére. A projekt a szükséges forrás kimerülése, valamint a rövid futamidő miatt 

nem tudott érdemi eredményeket felmutatni. A támogatási összeg kimerültétől függetlenül a 

TI Magyarország továbbra is figyelemmel kíséri egyebek mellett a Paks II. beruházáshoz 

kötődő egyes állami közpénzköltések részleteit. 

 

INFORMÁCIÓSZABADSÁG ESZKÖZÖK, PEREK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN 

A korábbi évekhez hasonlóan a TI Magyarország 2019-ben is aktívan és tudatosan alkalmazta 

az információszabadság eszközeit a közhatalmi visszaélések elleni küzdelem során. A kiemelt 

közfigyelemmel övezett korrupciós ügyekben – a teljesség igénye nélkül: Lázár János egykori 

kancelláriaminiszter külföldi utazásainak egyes részletei, a Magyar Nemzeti Bank 

alapítványai vagyonrendelései, a látvány-csapatsportok támogatása („Tao.-pénzek”), valamint 

a letelepedési államkötvények ügye – a bíróságon elért sikereink két szempontból is 

jelentőséggel bírnak. Egyrészt igazolják, hogy civil szervezetként is lehet eredményeket elérni 

a hatalmon lévők korrupciójával szemben. A politikai és a hatalmi elitek visszaéléseivel 

szemben sokszor toleráns hatóságok félrenézése az elkövetőknek büntetlenséget biztosít, amin 

sajnos nem tudunk változtatni. Ellenben a TI Magyarország által feltárt és nyilvánosságra 

hozott adatok, információk hozzájárulnak a tisztánlátáshoz és megnehezítik a korrupció 

tényének a letagadását. Másrészt az újabb és újabb pernyerések megerősítik azt a sokéves 

tapasztalaton nyugvó meggyőződést, miszerint a bíróságok még mindig ellenállnak a kormány 

befolyásolási kísérleteinek. A bírák részéről sem a tárgyalóteremben, sem az ítélkezésben nem 

tapasztalható a végrehajtó hatalom szempontjait és igényeit előnyben részesítő elfogultság 

vagy részrehajlás.  

Amint korábban, úgy 2019-ben is részben oknyomozó újságírókkal együttműködve 

indítottunk a közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárásokat. A peres ügyeinkben 

változatlanul a Karsai Ügyvédi Iroda, valamint a Németh és Palatics Ügyvédi Iroda szakmai 

támogatására támaszkodtunk. 

2019. évben a TI Magyarország által a közérdekű adatok megismerése érdekében indított 

eljárásokban az alábbi lényeges eredmények születtek: 

I. A 2018. évben megkezdett eljárások folytatása: 

1. A Magyar Államkincstárhoz 2018-ban fordultunk a parlamenti választások egyéni 

jelöltjeinek nyújtott, fejenként egymillió forint összegű állami kampánytámogatás 

elszámolásának a nyilvánosságra hozatalát kérve. A Magyar Államkincstár a pártok és 

jelöltjeik tételes elszámolásának megismerhetővé tételéért 5 millió forint összegű 

költségtérítést kért, ez volt a 2018-ban közérdekű adat megismerési igényért kért 

legmagasabb összegű költségtérítés. Előbb a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményeztük, majd miután a 

NAIH megállapította, hogy a költségtérítés megállapítása törvénysértő volt, pert 

indítottunk. A pert első fokon megnyertük, a Fővárosi Törvényszék a TI 

Magyarország kereseti kérelmének helyt adva mellőzte az adatok kiadásáért fizetendő 

költségeket. A per az államkincstár fellebbezése folytán másodfokon folytatódik. 

2. Szintén 2018-ban kezdődött az a közérdekű adat megismerési eljárás, amelyben az 

Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) a látvány-csapatsport támogatások 

(ún. „Tao.-pénzek“) szabálytalan felhasználása miatt tett intézkedésekről kértünk 

tájékoztatást. Az EMMI ezért az adatkérésért 3 millió forint költségtérítést számított 
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fel, ami az ebben az évben kiszabott költségtérítések közül a második legmagasabb 

összegű volt. A TI Magyarország, miután a beadványunkra eljáró NAIH állásfoglalása 

alátámasztotta az álláspontunkat, a bíróság előtt támadtuk meg az EMMI érvelését. 

A pert időközben jogerősen megnyertük, ellenben az EMMI a bíróság döntése ellenére 

nem adta ki a kért adatokat. 

3. A TI Magyarország a Külgazdasági és Külügyminisztérium ellen az ún. egyedi 

kormánydöntésen alapuló céges támogatások ügyében indított pert az 

Alkotmánybíróság előtt folytatta. Ez eljárás tétje annak megismerhetősége, hogy 

a kormány milyen szempontok szerint választotta ki azokat a cégeket, amelyek 

támogatásban részsültek, és azokat, amelyek támogatás iránti kérelmét az állam 

visszautasította. Az információk kiadásáért indított két pert – támogatott cégek és 

támogatásban nem részesített cégek – jogerősen megnyertük. Az eset érdekessége az 

volt, hogy a pervesztes külügyi tárca kérelme folytán eljárt Kúria elutasította 

a keresetünket. A TI Magyarország az Alkotmánybírósághoz fordult a Kúria ítéletének 

felülvizsgálata érdekében. 

4. A 2018. évről áthúzódó eljárások közül folyamatban van továbbá a TI Magyarország 

által az Országgyűlés ellen indított per. Ennek az adatkérésnek a célja az, hogy 

kiderüljön: a parlamenti képviselők és a frakciók tanácsadói („stábtagjai“) 

személyenként mekkora összegű juttatásban részesülnek. 

II. A 2019. év során megindított adatkérési eljárások: 

A TI Magyarország 2019-ben kiemelt figyelmet szentelt az Európai Unióból származó 

források felhasználásának, ezért a közérdekű adatok megismerése érdekében indított 

eljárásaink során is erre a területre összpontosítottunk. Összesen négy olyan közérdekű 

adatkérést terjesztettünk elő, amely az EU-támogatások magyarországi kezelésre 

irányult. 

1. Az EMMI-hez két adatkéréssel is fordultunk, amelyek közül az egyik a Híd a munka 

világába elnevezésű, az Országos Roma Önkormányzat által elnyert másfélmilliárd 

forint sorsára vonatkozott. A magyarországi sajtóhírek alapján tudható, hogy ennek 

a projektnek a megvalósítása során súlyos szabálytalanságok történtek, ami a teljes 

támogatási összeg visszafizetéséhez vezetett. Vagyis a magyar adófizetők tetemes kárt 

szenvedtek, és az ezt előidéző szabálytalanságokat a magyarországi és az európai 

uniós ellenőrző szervezetek egyaránt feltárták. Ennek ellenére nem érhető el arra 

vonatkozó nyilvános információ, hogy a szabálytalanságok magyarországi felelőseit 

az állam elszámoltatta volna. A TI Magyarország az EMMI ellenőrzési 

megállapításainak és a szabálytalansági dokumentumoknak a kiadását kérte, 

eredménytelenül. Az adatok megismerése iránti pert első fokon elveszítettük, 

a fellebbezésünk folytán eljáró másodfokú bíróság döntése még nem született meg. 

2. Az EMMI-hez benyújtott másik adatkérésünk az ún. „Öveges-program“ 

megvalósulása során elkövetett szabálytalanságok következményeire irányult. Ez 

a projekt a természettudományok oktatását szolgáló iskolai tantermek felújítását 

támogatta, és sajtójelentésekből tudhatóan súlyosan túlárazott beruházások 

jellemezték. A szabálytalanságok miatt Magyarországnak az elnyert támogatás egy 

részét vissza kellett fizetnie, vagyis a számlát az adófizetők állták, miközben 

a haszonhúzók elszámoltatására nem került sor. Az EMMI megtagadta az adatok 

kiadását, az emiatt indított per még nem zárult le. 

3. A mentelmi jogától 2019-ben megfosztott Simonka György kormánypárti parlamenti 

képviselő maffiaszerű visszaélései ügyében szintén két közérdekű adatkérést 
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nyújtottunk be. Mindkét adatkérés a Simonka György közvetlen érdekeltségébe 

tartozó cégek által okozott mintegy másfélmilliárd forintos kár megtérítése iránt tett 

állami intézkedések nyilvánossá tételét célozta. A TI Magyarország gyanúja szerint 

ugyanis sem a Magyar Államkincstár, sem a Nemzeti Adó- és Vámhatóság nem 

intézkedett annak érdekében, hogy a Simonka Györgyhöz kötődő egyik, 

fizetésképtelenné vált és ezért felszámolás alá került cég megmaradt vagyonából az 

állam visszakapja a vád szerint Simonka György által ellopott pénzt. Az államkincstár 

elleni pert első fokon elveszítettük, ezért fellebbeztünk, így ez az eljárás most 

másodfokon zajlik. 

Az EU-forrásokat érintő szabálytalanságokkal kapcsolatos pereink közös sajátossága, hogy 

minden esetben olyan ügyekben lépünk fel, ahol a magyar állam a korrupció haszonhúzóinak 

vagy büntetlenséget biztosít, vagy olyan késedelmesen intézkedik, ami a közvagyonban 

keletkezett korrupciós veszteség visszaszerzését esélytelenné teszi. E perek tehát azon 

a feltételezésen alapulnak, hogy az állam, részrehajló módon, párthovatartozás és politikai 

érdek alapján különbséget tesz a korrupció elkövetői között, ami a jogállami rombolás újabb 

állomását jelzi. 

Az Európai Unióból származó források magyarországi felhasználására irányuló adatkéréseken 

túl a TI Magyarország a 2019. évben az alábbi jelentősebb eljárásokat indította: 

4. Közérdekű adatkéréssel fordultunk a Belügyminisztériumhoz annak érdekében, hogy 

nyilvánosságra kerüljön az Európa Tanács Korrupció Ellenes Államok Csoportja 

(GRECO) által a magyarországi korrupciós helyzetről 2015-ben kiadott jelentésben 

foglaltak alapján a magyar kormány által tett intézkedésekre vonatkozó ún. utánkövető 

jelentések. A 2015-2019. közötti időszakban a magyar kormány nem járult hozzá az 

utánkövetési jelentések nyilvánosságához, ám a TI Magyarország közérdekű 

adatigénylését követően kiadta azokat. Az értelmetlen titkolózásnak hála a 

kormánynak sikerült néhány éven át visszatartania azt a bárki számára sejthető 

információt, hogy a GRECO továbbra is elégtelennek tartja az ügyészek, a bírók és a 

parlamenti képviselők korrupcióval szembeni védettségét. 

5. Nikola Gruevszki, Macedonia korrupciós cselekmények miatt jogerősen elítélt és 

Magyarországon menekültként befogadott korábbi miniszterelnöke egyes 

feltételezések szerint a magyar kormány Balkán-stratégiájának megvalósításában 

működik közre tanácsadóként, amiért fizetést is kap. A TI Magyarország, a 444.hu-val 

együttműködésben, közérdekű adatok megismerése iránti kérelemmel fordult 

a külügyi tárcához ennek a feltételezésnek a megalapozása érdekében. Az elutasító 

válaszra figyelemmel pert indítottunk, amely még folyamatban van. 

6. A TI Magyarország rendőrségi feljelentést tett a kispesti önkormányzat vezetőit érintő, 

a 2019. évi helyhatósági választási kampány során előkerült videófelvételből 

közismert korrupciós botrány miatt. A feljelentésünk nyomán a rendőrség nyomozást 

indított. 

7. A TI Magyarország a Győr korábbi polgármesterének a bukását hozó korrupciós 

botrány miatt is feljelentést tett a rendőrségen. Az Audi Hungária Zrt. által 

megvásárolt telekingatlanok feltételezhetően bennfentes információ birtokában történt 

csalárd megszerzése és tetemes haszonnal történő továbbértékesítése miatt a TI 

Magyarország és mások feljelentései nyomán büntetőeljárás indult. 

8. A TI Magyarország közvetlenül az Egyesült Államok igazságügyi hatóságaihoz 

fordult a Microsoft-ügyben. A Egyesült Államokban büntetés kiszabásával zárult a 

Microsoft magyarországi kormányszerveknek történt korrupt szoftverértékesítési 
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gyakorlata miatt indult eljárás. Ugyanekkor a hazai hatóságok semmilyen 

bűncselekményre utaló gyanút nem tudtak megállapítani. Tartva attól, hogy a 

rendőrség és az ügyészség továbbra is tétlen marad, közvetlenül az USA szövetségi 

ügyészségének intézkedését kértük. Az ügy érdekessége, hogy a megkeresett 

washingtoni kormányszervek 2020. júniusáig nem reagáltak a TI Magyarország 

beadványára, miközben a sajtóban megjelent hírek szerint Magyarországon 

újraindították a korábban eredménytelenül lezárt nyomozást. 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSOK BUDAPESTEN KÍVÜL 

A TI Magyarország 2017-óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló Budapesten kívül kezdeményezett eljárásoknak. A 2019. évben is 

számos Budapesten kívüli korrupciós vagy korrupció-gyanús ügyet vizsgáltunk, és folytattuk 

a 2018-ban megkezdett eljárásokat is. Jelentőségüknél fogva az alábbi ügyek érdemesek a 

tételes ismertetésre: 

1. A TI Magyarország még 2018-ban indított pert a szombathelyi Haladás labdarúgó 

egyesület stadionjának az üzemeltetésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány 

megismerése érdekében. A Vas Megyében eljáró bíróságok annak ellenére helyt adtak 

az alperes üzleti titokra alapozott érvelésnek, hogy a stadiont közpénzből létesítették 

és közpénzből is üzemeltetik. Mivel a pert másodfokon, a Szombathelyi Törvényszék 

előtt sem sikerült megnyernünk, ugyanis a jogerős ítélet sem kötelezte az alperest 

a megvalósíthatósági tanulmány kitakarásoktól mentes nyilvánosságra hozatalára, 

a Kúriához fordultunk. 

2. Pécsett két közérdekű adat megismerési igényt is előterjesztettünk. mindkét esetben 

a városházától kértünk információt. Egyrészt kiadni kértük azt a polgármester által 

titkosnak nyilvánított tanulmányt, amely feltárta a város tízévenként ismétlődő 

gazdasági csődjének az okait. Érdekes módon a városháza a per során önként átadta 

a tanulmányt. 

3. Ugyanez történt a köztulajdonban álló Pécsi Vagyonhasznosító cég ellen indított 

perben is. Ebben az esetben az adatkérés a városi vagyonüzemeltető cég által az 

önkormányzati újságoknak juttatott pénzek összegére és a reklámszerződések 

részleteire irányult. Az alperes a kért adatokat csak az ellene indított perben volt 

hajlandó kiadni. 

4. A TI Magyarország 2019-ben pert nyert a gyáli önkormányzat ellen, így 

nyilvánosságra kerültek az Elios cég által helyben megvalósított közvilágítási 

beruházás részletei, egyebek mellett az árajánlat is. Kétségkívül ez volt a tavalyi év 

legfontosabb pernyerése a TI Magyarország számára. Ez az eljárás azért is kiemelten 

fontos volt, mert Orbán Viktor miniszterelnök egyik közvetlen családtagjának 

a vagyonosodását eredményező olyan beruházásról van szó, amelyben az Európai 

Unió által nyújtott forrásokat csalárd módon használták fel. Köztudott, hogy az 

Európai Bizottság szerint maffia módszerekkel megvalósított csalás miatt 

Magyarországon nem történt felelősségre vonás, az érintett hatóságok mindegyike 

vagy tétlen maradt, vagy eredménytelen eljárást folytatott. A 43 millió euró összegű 

uniós támogatást végül nem vette igénybe a kormány, így a túlárazott és gyenge 

minőségben kivitelezett projekt vesztesége teljes egészében a magyar adófizetőket 

terheli. 

A közérdekű adatok megismerése érdekében indított eljárások változatlanul megerősítik azt a 

korábbi években szerzett tapasztalatot, miszerint a bíróságok mindezidáig megőrizték a 

függetlenségüket. Sokkal kiábrándítóbb ugyanakkor az a tanulság, hogy a közérdekű adatokat 
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kezelő szervezetek a kiadni kért adatok szolgáltatásért rosszhiszeműen és önkényesen 

számolnak fel költségeket. Ez a gyakorlat egyrészt évekkel meghosszabbítja az adatok 

megismeréséért folytatott bírósági eljárásokat, ami azt jelenti, hogy az adatkezelők mondhatni 

obstruálják a polgárokat érdeklő információk megismerését. Másrészt ez az adatkezelői 

hozzáállás a közérdekű adatok megismerhetőségére vonatkozó, az Alaptörvény által is 

biztosított alapvető jog jelentős mértékű leértékelését valósítja meg. 

A TÁRSASÁGI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SPORTTÁMOGATÁSOK VIZSGÁLATA - “RÚGJ EGY GÓLT AZ 

MLSZ-NEK!” KAMPÁNY 

A TI Magyarország egyik fő célkitűzése, hogy a társadalmi beágyazottságát növelje. Erre 

kitűnő lehetőségnek tartjuk a közösségi finanszírozásból megvalósuló társadalmi 

kampányokat, melyek egy, a szervezet számára fontos ügy megvalósítását teszik lehetővé. 

2019-ben ezért a TI Magyarország történetében először ún. crowdfunding kampányt 

indítottunk Rúgj egy gólt az MLSZ-nek! címmel. A kampány a Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) által feltételesen, 400 ezer forint térítési díj ellenében kiadott támogatási 

igazolásokkal kapcsolatos adatigénylésünk véghezviteléhez járult hozzá. Az adjukossze.hu 

platformon 2019. február 11. és március 13. között zajló kezdeményezést 68 adományozó 

támogatta, ezen időszakon belül a kitűzött támogatási célt felülmúlva összesen 407 ezer forint 

adomány gyűlt össze. 

A kampány során tett ígéreteink teljesítését részletesen dokumentáltuk egy videóban, 

közösségi média bejegyzésekben, a kampány lezárásakor pedig emailben részletes 

visszajelzést küldtünk az adományozóknak a támogatás felhasználásáról. 

 

 

DÍJNET TÁMOGATÁSI KAMPÁNY 

A Díjnet Zrt. kezdeményezésének köszönhetően 2019. augusztus 23-tól a 

https://www.dijnet.hu/ rendszerén keresztül is fogad egyéni támogatást a Transparency 

International Magyarország, más Etikus Adománygyűjtő Szervezetekhez hasonlóan. A 

funkció a Díjnet rendszerébe belépve az „Adományozz Te is” gomb megnyomásán keresztül 

érhető el, amely a lap bal oldalsávjában található. 

A felületen előre megadott, illetve szabadon választható összeg adományozásáról is lehet 

rendelkezni, amelyet az adományozó bankkártyás fizetéssel juttathat el részünkre, támogatva 

korrupcióellenes tevékenységünket. 

https://www.dijnet.hu/
https://transparency.hu/hirek/uj-adomanyozasi-lehetoseg-a-dijnet-feluleten/
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2019. évben a Díjnet felhasználói összesen 29 643 forinttal támogatták a TI Magyarország 

működését. 

EZ A MINIMUM – A CIVILEK ÖNKORMÁNYZATI ÁTLÁTHATÓSÁGI MINIMUMPROGRAMJA 

A TI Magyarország, a K-Monitor Közhasznú Egyesülettel és az Átlátszó.hu-val 

együttműködésben a 2019. évi önkormányzati választási kampányban is meghirdette az Ez a 

Minimum! programot a helyhatóságok korrupció elleni küzdelmének az ösztönzése 

érdekében. Javaslatink megvalósításával a települések érdemben javíthatják a hitelességüket. 

Ennek érdekében erősíteni kell a közpénzekkel történő gazdálkodás és a helyi döntéshozatal 

átláthatóságát. Ennek érdekében olyan kulcsterületeken kell előrelépést tenni, mint a 

közérdekű adatok megismerhetősége, az önkormányzati költségvetés közérthetősége, az 

önkormányzati szerződések hozzáférhetősége, a beszerzések, mindenekelőtt a közbeszerzések 

becsületessége, az önkormányzati vezetők vagyoni helyzetének nyomon követhetősége, 

valamint az önkormányzati vállalatok megbízható gazdálkodása. A kampány során összesen 

389 önkormányzati jelölt vállalta a civilek átláthatósági javaslatainak megvalósítását. A 389 

jelölt közül 60 településen 184-en szereztek mandátumot, közülük 16 jelöltet választottak 

polgármesterré. Ez komoly siker és előrevetíti annak a lehetőségét, hogy az átláthatóság iránt 

elkötelezett települések láncolata alakul ki az országban. Példaértékűnek tekintjük, hogy a 

Fővárosi Közgyűlés az alakuló ülésén egyhangúlag elfogadta az Ez a Minimum! program 

megvalósítása érdekében szükséges cselekvési tervet. Az ülésen a TI-Magyarország 

expozéban ismertette a programját. el 

A TI Magyarország továbbá elkészítette az önkormányzatok átláthatósági mintaszabályzatát, 

amelynek életbe léptetésével a helyhatóságok kifejezhetik a korrupció ellenes 

elkötelezettségüket.  

http://ezaminimum.hu/index.php
http://ezaminimum.hu/index.php
https://transparency.hu/hirek/elfogadta-a-fovarosi-kozgyules-az-ez-a-minimum-antikorrupcios-csomagot/
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2019/12/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati-%C3%A1tl%C3%A1that%C3%B3s%C3%A1gi-mintarendelet.pdf
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Az üzleti szektort érintő programok 

Projekt 

adatok HUF 
Forrás 

Bevétel 2019-

ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Kiadás 2019-ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Vállalati 

támogatók 

Sciamus Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Eurohand Zrt. 

Microsoft Magyarország Kft. 

400 000 

2 500 000 

200 000 

Nem 

finanszírozott 

közhasznú 

feladatok, 

működés 

VÁLLALATI TÁMOGATÓK 

A TI-nak 2019-ben három vállalati támogatója volt: az Eurohand Kft., a Sciamus Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft. és a Microsoft Magyarország Kft.  

A TI továbbá tartott átláthatósággal kapcsolatos és a korrupció elhárítását célzó képzéseket és 

tanácsadást.  

A vállalati támogatásokból befolyó összeget jórészt az egyéb, más támogatások által nem 

finanszírozott közhasznú feladatok finanszírozására fordítjuk, illetve a működési 

költségeinknek egy részét fedezzük belőle.  
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A TI Magyarország társadalmi aktivitást előmozdító programjai 

Projekt 

adatok HUF 
Forrás 

Bevétel 2019-ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Kiadás 2019-ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

7. Oknyomozó újságírói 

mentorprogram 

Finn Követség 

Svéd Nagykövetség 

Német Nagykövetség 

 

1 300 000 

600 000 

409 375 

2 134 777 

Transparency-Soma díj 

Brit Nagykövetség 

Norvég Nagykövetség 

Német Nagykövetség 

800 000 

684 392 

626 050 

2 251 144 

Transparency–Soma-díj 

A fennmaradó rész SZJA 1%, adományokból finanszírozott.  

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

juttatások között szerepel. 

Európa a Polgárokért - 

„Egymásból építkezünk“  

Európai Bizottság 

(Europe for Citizens) 
29 376 000 14 995 927 

Lépj ki a buborékból! 

Nyári társadalmi 

kampányok 

Open Society 

Foundations 
23 769 166 16 667 847 

Lépj ki a buborékból! Női 

vezetők az üzleti életben 

konferencia 

Cseh Köztársaság 

Nagykövetsége 
616 295 629 084 

Konferencia a 

korrupcióellenes 

világnapon 

Holland Nagykövetség 

Svéd Nagykövetség 

662 780 

200 000 
1 682 928 

OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓI MENTORPROGRAM 

A TI Magyarország 2019-ben hetedik alkalommal rendezte meg oknyomozó újságírói 

mentorprogramját, melynek keretében nyílt pályázatot hirdetett az újságírás iránt elkötelezett 

egyetemi és főiskolai hallgatók számára. A társadalmi szemléletformálás és a fiatalok 

elkötelezése a korrupció elleni küzdelem mellett évek óta kiemelt célja a szervezetnek. A 

felhívással TI Magyarország legfőbb törekvése az, hogy sikeres szakmai együttműködést 

építsünk a mentorok és az újságírás iránt érdeklődő, de tapasztalattal még nem rendelkező 

fiatalok, mentoráltak között. A mentorprogram során öt mentor és öt mentorált párban 

dolgozott négy hónapon keresztül. Közös munkájuk eredménye egy-egy tényfeltáró anyag 

elkészítése és publikálása volt.  

A mentorprogram alapja az együttműködés és a kölcsönös bizalom. A mentor és a mentorált 

együtt alakítja ki a munkatervet és közösen határozza meg a munkamódszereket, a határidőket 

és a felelősségi köröket. A program során elkészülő tényfeltáró anyagokat a mentorok és a 
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mentoráltak együtt jegyzik. A 7. mentorprogram során negyedik alkalommal volt 

lehetőségünk arra, hogy vidéki szerkesztőségeket is bevonjunk a munkánkba. Örömmel és 

büszkén működünk együtt a szombathelyi nyugat.hu-val, a debreceni Debrecinerrel és a pécsi 

Szabad Péccsel. 

A programot a Finn Nagykövetség rezidenciáján rendezett ünnepélyes díjátadó ünnepség 

keretében zártuk le. 7. mentorprogram győztes párosa Józing Antal, a Nyugat.hu újságírója és 

mentoráltja, Czömpöl Bianka volt. Díjnyertes cikkük címe: “Mi épül ott a síkon távolban? – 

Állami pénzből magán fociakadémia Szombathelyen”. 

 

 

TRANSPARENCY–SOMA-DÍJ 

A Soma Díjat barátai alapították a fiatalon elhunyt kitűnő újságíró, Göbölyös Soma emlékére 

2001-ben. A Soma-díjat, pontosabban, 2016 óta használt elnevezéssel a Transparency–Soma-

Díjat, minden év január 11. napján adjuk át.  

2019-ben a TI Magyarország által felkért szakmai zsűri a beérkezett 15 pályamunka közül az 

Átlátszó.hu szerzői, Erdélyi Katalin, Németh Dániel és Bátorfy Attila „Orbán Viktor, a 

magánrepülőgép, a luxusjacht, és a Mészáros-klán – tudjuk, hol nyaraltak idén nyáron” című 

írását ítélte a legjobbnak. Az Átlátszó.hu csapata heteken át követte egy magánrepülőgép és 

egy máltai offshore céghez köthető luxus yacht útjait, és nyomozásuk során felbukkant Orbán 

Viktor miniszterelnök, valamint Mészáros Lőrinc köre, továbbá a NER több más szereplője is. 

Kutatásuk eredményeit fotókon, videókon, térképeken és infografikákon mutatták be 

cikkükben. 

A díjátadó ünnepségen a győztes cikk alkotói átvették az oklevelet és az ezzel járó 1 millió 

forintos pénzjutalmat. 

 

http://www.nyugat.hu/
https://www.debreciner.hu/
http://szabadpecs.hu/
https://transparency.hu/hirek/lezarult-a-ti-magyarorszag-7-mentorprogramja/
https://transparency.hu/hirek/lezarult-a-ti-magyarorszag-7-mentorprogramja/
https://www.nyugat.hu/cikk/nyugat_magyarorszagi_utanpotlas_centrum_illes_akademia
https://atlatszo.hu/2018/09/24/orban-viktor-a-maganrepulogep-a-luxusjacht-es-a-meszaros-klan-tudjuk-hol-nyaraltak-iden-nyaron/
https://transparency.hu/hirek/az-atlatszo-hu-ujsagiroi-nyertek-az-idei-transparency-soma-dijat/
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EURÓPA A POLGÁROKÉRT – „EGYMÁSBÓL ÉPÍTKEZÜNK” 

A TI Magyarország 2019-ben zárta le a 2017-ben az Európai Unió „Európa a Polgárokért” 

programjának keretén belül elindított „Egymásból építkezünk” című projektjét, melynek célja, 

hogy az állampolgárokat minél aktívabb közéleti szereplésre buzdítsa. 

Az „Egymásból építkezünk” program céljai közé tartozott a programban résztvevő 

állampolgárok aktív közéleti szereplésre való bíztatása, a demokratikus folyamatokban való 

részvétel erősítése, tudatos állampolgárság kialakítása, és európai uniós állampolgári 

ismeretek átadása. A projekt során számos interaktív műhelybeszélgetésre és Magyarország és 

az EU jövőjéről szóló vitafórumra került sor. Az események négy városban kerültek 

megrendezésre, Pécsett, Győrött, Debrecenben és Szegeden. Pécsett az Emberség Erejével 

Alapítvány, Győrött a Reflex Környezetvédő Egyesület, Debrecenben a Natív, Szegeden 

pedig a SZTEP – Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete voltak a TI Magyarország 

projektpartnerei. 

A projekt céljainak előmozdítása érdekében egy plakátpályázatot is kiírtunk, mellyel arra 

próbáltuk ösztönözni a pályázat résztvevőit, hogy fogalmazzák meg arra vonatkozó kreatív 

elképzeléseiket, hogy a magyar kedvezményezettek milyen értelmes, fenntartható és a 

közösség jólétéhez érdemben hozzájáruló projektekre fordíthatnánk az Európai Unió által 

nyújtott pénzügyi támogatásokat. Összesen 79 pályamű érkezett, és a zsűri az alkotások eltérő 

fókusza alapján úgy döntött, hogy három különböző kategóriában hirdet győztest. A fődíjat 

Laczkó Réka “Spend on People” és Bognár Nóra “Start Spending on Green” című alkotásai 

megosztva nyerték el. A szatirikus kategória díját a Szabadpolc Produkció nyerte az 

“Alkotmány” című pályamunkával. A legjobb ifjúsági alkotás díját Mester József, Lengyel 

Gréta és Nagy Zsófia Dóra 2.a osztályos tanulók “Otthont mindenkinek!” című közös 

munkája nyerte. 
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A projekt során Romániában és Olaszországban is megrendezésre kerültek különböző 

események, amelyek szervezését a TI határon túli projektpartnerei látták el. Romániában Cluj 

és Constanta városaiban szervezett rendezvényeket az Asociatia Expert Forum (EFOR), 

Olaszországban pedig a Transparency International Italia rendezett hasonló eseményeket 

Cagliariban és Palermóban. A projekt eredményeinek részletes bemutatására egy online is 

elérhető kézikönyvet állítottunk össze, melyet partnereink segítségével angol, román és olasz 

nyelvre is lefordítottunk, és több száz példányban terjesztettünk Magyarországon, 

Romániában és Olaszországban. 

 

LÉPJ KI A BUBORÉKBÓL! 

A TI Magyarország „Lépj ki a buborékból” („Going beyond the Bubble”) elnevezésű 

projektjének célja, hogy erősítse a szervezet társadalmi beágyazottságát és szélesítse 

támogatói körét új, innovatív eszközök segítségével. A projekt a TI Magyarország már 

meglévő támogatói köre mellett a más politikai platformot képviselő csoportokat, egyéneket 

is szeretné megszólítani vitaestek keretében Budapesten és vidéken egyaránt.  

A projekt keretében 2019-ben a Transparency International Magyarország számos vidéki 

helyszínen szervezett vitafórumokat, szakmai beszélgetéseket. Így többek között ismert 

oknyomozó újságírók közreműködésével pécsi eseményünkön azt jártuk körül, hogyan tud 

az oknyomozó újságírás a korrupció elleni fellépés hatékony eszközévé válni, és ebben 

milyen szerepe lehet az állampolgároknak. Projektünk második, szegedi állomásán 

meghívott szakértők részvételével a 2019-es EP-választások várható következményeit jártuk 

körül, különös tekintettel arra, hogy milyen előrelépések várhatóak az uniós támogatások 

jogállami feltételekhez kötésében, valamint a korrupció felszámolásában. Szegedre a 2019-

es Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) fesztivál keretében is visszatértünk, hogy érdeklődő 

fiatalokkal beszélgessünk a korrupció elleni fellépés lehetőségeiről. A 2019-es 

önkormányzati választásokat megelőzően pedig az együttműködésünkkel megvalósult 

Vokskabin szavazást segítő applikációt (VAA-t) mutattuk be egy elsősorban politológus-

hallgatókat megszólító szegedi eseményen, valamint önkormányzati programíró versenyt is 

hirdettünk, amelynek győzteseit később egy egynapos budapesti tanulmányúton fogadtuk. 

https://transparency.hu/wp-content/uploads/2019/02/EACEA-Handbook_magyar.pdf
https://transparency.hu/tarsadalmi-programok/lepj-ki-a-buborekbol/
https://transparency.hu/hirek/lepj-ki-a-buborekbol-pecs-az-oknyomozo-ujsagiras-eszkozei-a-korrupcio-ellen/
https://transparency.hu/hirek/lepj-ki-a-buborekbol-szeged-az-europai-unio-jovoje-a-2019-es-ep-valasztasok-utan/
https://szeged.hu/hirek/31050/legalabb-70-80-szazalekban-lejt-a-palya-a-fidesz-fele
https://www.facebook.com/SZTEP/posts/2937790179614033?__tn__=-R
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A projekt másik eleme a társadalmi nemek és a korrupció összefüggéseit vizsgálja. A Női 

Érdek Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséggel együttműködve a TI Magyarország négy 

„Speak up for Women” klubesten négy témát jár körbe szakértők segítségével. A vizsgált 

témák a következők: a nők által igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások, a nők 

gazdasági, illetve politikai vezető szerepe, valamint a női aktivizmus. A program részeként a 

TI Magyarország és a Női Érdek a nők elleni erőszak miatt indított eljárások során felmerülő 

hatalmi visszaéléseket, valamint a szülészeti és nőgyógyászati ellátás korrupciós kockázatait 

feltáró kutatást készített Juhász Borbála (Női Érdek) és Sági Mirjam (ELTE) 

közreműködésével, amely alapján kutatási jelentés készült. 

A jelentést a sorozat első klubestjén mutattuk be 2019. márciusában. Az eseményen a 

jelentés szerzői ismertették kutatásukat, amelyet egy szakértői kerekasztal-beszélgetés 

követett a szülészet-nőgyógyászati hálapénzek témájában Dés Fanni (Patent Egyesület), 

Betlen Anna (Női Érdek), Schmidt Erika (EMMA Egyesület), Lőrincz Katalin (Másállapotot 

a Szülészetben Mozgalom) és Dr. Kincses Gyula (korábbi egészségügyi államtitkár) 

részvételével. 

 

https://transparency.hu/wp-content/uploads/2019/03/keresd_a_not.pdf
https://transparency.hu/hirek/bemutattuk-a-tarsadalmi-nemek-es-a-korrupcio-osszefuggeserol-szolo-kutatasunkat/
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A sorozat második eseményén, a 2019-es európai parlamenti választások előtt a nők 

politikai részvételével kapcsolatban szerveztünk vitaeseményt szakértők, illetve 

szakpolitikusok részvételével. Az eseményen előadott Fodor Éva, a CEU rektor-helyettese, 

valamint Heizer Tamás, az Európai Unió Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 

(EIGE) igazgatótanácsi tagja. A nyitóelőadásokat követő szakértői beszélgetésen részt vett 

Fodor Éva, a CEU rektor-helyettese, Ilonszki Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem 

egyetemi tanára, Keveházi Katalin, a Jól-Lét Alapítvány képviselője és Oroszi Babett, a 

HVG újságírója. Az ezt követő szakpolitikusi beszélgetés Cseh Katalin (európai parlamenti 

képviselő, Momentum), Dobrev Klára (európai parlamenti képviselő, DK), Kunhalmi Ágnes 

(országgyűlési képviselő, MSZP), Szél Bernadett (független országgyűlési képviselő), 

Tordai Bence (országgyűlési képviselő, Párbeszéd) és Varga-Damm Andrea (országgyűlési 

képviselő, Jobbik) részvételével zajlott. 

 

 

 

A sorozat harmadik eseményén a nők társadalmi aktivizmusban betöltött szerepével 

foglalkoztunk. Az eseményen nyitóelőadást tartott Julie Bindel és Wirth Judit ismert nőjogi 

aktivisták. Előadásukat követően a hazai nőjogi mozgalmak és civil szervezetek elismert 

képviselői, Antonia Burrows (Közkincs Könyvtár), Kóczé Angéla (adjunktus, Romani 

Studies Program, CEU), Móra Veronika (igazgató, Ökotárs Alapítvány) és Pardavi Márta 

(társelnök, Magyar Helsinki Bizottság) osztották meg a női érdekérvényesítés magyarországi 

perspektíváival kapcsolatos meglátásaikat. A beszélgetést Ónody-Molnár Dóra újságíró 

moderálta. 

 

https://transparency.hu/hirek/nok-a-politikaban-reszvetel-donteshozatal-es-korrupcio/
https://transparency.hu/hirek/noi-principium-a-nok-szerepe-a-tarsadalmi-aktivizmusban/
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NŐI VEZETŐK AZ ÜZLETI ÉLETBEN – VITAFÓRUM A CSEH NAGYKÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁVAL 

A TI Magyarország és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) 2019 elejétől 

közös projektjeként egy 4 eseményből álló előadás-sorozatot valósított meg, amelynek célja a 

társadalmi nemek és a korrupció közötti kapcsolat feltárása volt. A sorozat negyedik 

eseményére november 27-én került sor a Cseh Köztársaság Magyarországi Nagykövetségén, 

ahol a nők üzleti életben való szerepvállalását és a női vezetők integritáshoz kapcsolódó 

viszonyát jártuk körül. Az előadásokat követően a magyar üzleti élet kiemelkedő női vezetői 

egy panelbeszélgetés során vitatták meg, milyen eszközökkel mozdíthatják elő a cégek a nők 

jobb érvényesülését, és ez mennyiben járulhat hozzá a vállalati szféra kifehéredéséhez. 

 

 

 

Az eseményt Tibor Bial, a Cseh Köztársaság nagykövete után Martin József Péter, a 

Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki a téma 

felvezetéseként különböző kutatásokra hivatkozva igazolta, hogy „minél több női vezető van 

egy vállalatnál, annál nagyobb az esélye annak, hogy a korrupció megszüntethető vagy 

https://transparency.hu/hirek/nok-az-uzleti-eletben-eselyegyenloseg-beregyenloseg-vallalati-integritas/
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csökkenthető az adott szervezetben.” Mint kifejtette, a korrupció visszaszorítása és a női 

egyenjogúság biztosítása egyaránt egy jól működő demokrácia attribútumai. 

Az eseményen Martin József Péter mellett előadott Nagy Beáta, a Budapesti Corvinus 

Egyetem tanára, valamint Pajda Marianna, a Csomagküldő.hu ügyvezető igazgatója is.  

Az előadások után meghatározó női cégvezetők vitatták meg a vállalati szféra nemek közötti 

egyenlőséget elősegítő gyakorlatait Varró Szilvia, Pulitzer-díjas újságíró moderálásával. A 

panelbeszélgetésen részt vett Beke Zsuzsanna, a Richter Zrt. PR és kormányzati kapcsolatok 

vezetője, Liptay Gabriella, a KPMG Hungária Marketing és Kommunikációs Igazgatója, 

Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója, valamint Müller Diána, a 

Telenor Hungary szervezetfejlesztésért és tehetséggondozásért felelős osztályvezetője. 

A Cseh Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége által társfinanszírozott eseményről 

készült beszámoló az alábbi címen olvasható. 

 

NYÁRI TÁRSADALMI KAMPÁNYOK  

A TI Magyarország 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 2019 nyarán a részvételünk a Sziget Fesztiválon, amelynek keretében 

több száz fiatallal tudtunk személyesen beszélgetni a korrupció ártalmas hatásairól, és arról, 

hogy a munkánk miképp segíti elő az átláthatóságot. A sátrunkba látogatók kipróbálhatták az 

antikorrupciós tesztünket és a korrupciós kereket, a szakmai programunk keretében pedig 

meghallgathatták Ceglédi Zoltán Kampánypornó című politikai stand-up comedy-jét is. 

 

 

 

https://transparency.hu/hirek/nok-az-uzleti-eletben-eselyegyenloseg-beregyenloseg-vallalati-integritas/
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KONFERENCIA A KORRUPCIÓELLENES VILÁGNAPON 

Mint minden évben, úgy 2019. decemberében is megrendezésre került a TI Magyarország 

mindenki számára nyitott, ingyenesen látogatható évzáró konferenciája az Antikorrupciós 

Világnap alkalmából. Legutóbbi konferenciánk címe „A helyi önkormányzatok és az Európai 

Unió szerepe a jogállamiság erősítésében Magyarországon” volt. A program első részében a 

TI ügyvezető igazgatója, Martin József Péter üdvözölte az érdeklődőket, majd Karácsony 

Gergely Főpolgármester úr tartott előadást. Ezután egy panelbeszélgetés keretében 

nemrégiben megválasztott polgármestereket hallgattunk meg arról, hogy helyben – 

Budapesten vagy vidéken – miként állítható helyre, illetve erősíthető meg a jogállamiság. 

A program második részében újabb előadás következett Győrffy Dóra egyetemi tanár 

részéről, aki a jogállamiság és a gazdasági teljesítmény kapcsolatát vizsgálta tudományos 

módszerrel. Ezután – a második panelbeszélgetés során – egyetemi tanárokat, továbbá az 

Európai Unió budapesti Képviseletének helyettes vezetőjét és a Transparency International 

brüsszeli irodájának vezetőjét kértük arra, vitassák meg, hogy az Európai Unió mit tehet a 

magyarországi jogállamiság helyreállítása érdekében. Az eseményt év végi fogadás és slam 

poetry zárta. 
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A TI Magyarország egyéb programjai 

Projekt HUF Forrás 

Bevétel 2019-

ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Kiadás 2019-

ben 

(Pénzforgalmi 

szemléletben) 

Szervezeti szintű 

támogatás a korrupció 

elleni harc elősegítésére 

OSIFE - 1 570 779 

Áthidaló támogatás TI Secretariat 4 860 300 2 914 810 

Áthidaló kölcsön TI Secretariat 7 094 780 7 199 720 

1%-os kampány  4 533 407 3 533 407 

SZERVEZETI SZINTŰ TÁMOGATÁS A KORRUPCIÓ ELLENI HARC ELŐSEGÍTÉSÉRE 

2019. októberében a TI Magyarország 20 ezer dollár összegű szervezeti szintű támogatást 

kapott a Nyílt Társadalom Intézet Alapítványtól (OSIFE), melynek elsődleges célja volt, hogy 

forrást teremtsen a szervezet társadalmi bázisának megerősítéséhez, illetve bővítéséhez. A 

támogatás keretén belül a TI Magyarország több módszert is alkalmaz ennek a célnak az 

eléréséhez. 2019-ben felülvizsgáltuk az eddig elkészült antikorrupciós oktatási anyagainkat és 

témák és célközönség szerint modulokra osztottuk őket, hírlevelünket megújítottuk és a CRM 

rendszerünk hatékonyabbá tétele érdekében előfizettünk egy korszerűbb platformra. 

Blogunkba is újra életet leheltünk és már az első bejegyzésekkel is nagy sikert és – mivel ezek 

többnyire megjelennek az Index.hu címoldalán is – jelentős nézettséget értünk el. Legutóbbi 

blogbejegyzésünket mintegy tizennégyezren olvasták. Elindítottunk két új kutatási projektet 

is, egyiket a Magyar Tudományos Akadémiával, a másikat pedig a Közép-európai 

Egyetemmel együttműködésben. 

 

ÖNKÉNTESEK ÉS GYAKORNOKOK  

2019-ben nyolc önkéntes diák segítette munkánkat, akik hathetes turnusokban vettek részt az 

alapítvány projektjeiben, kutatásaiban, illetve az iroda napi operatív munkájában is aktívan 

közreműködtek.  

 

1 SZÁZALÉKOS KAMPÁNY  

A TI Magyarország 2019-ben is elindította 1 százalékos adománygyűjtő kampányát, melynek 

keretében önálló videókampányt is indítottunk annak érdekében, hogy növelni tudjuk az 

SZJA 1 %-os felajánlásokból befolyó támogatások összegét. Az elkészült videót aztán a 

szervezet saját honlapján és közösségi média felületein tettük közzé. Emellett a szervezet 

partnerei számára személyes levelet küldtük az 1 százalékos adományozás előmozdítására. Ez 

sikerült is: szemben a 2018-as 3 841 878 forinthoz képest, amelyet 454 magánszemély 

ajánlott fel részünkre, 2019-ben összesen 4 533 407 forint 1%-os felajánlást kaptunk 440 

magánszemélytől, akik közül 80-an a személyes elérhetőségeiket is megadták nekünk. A 

2019-es érték nominálisan 18%-os növekedést jelent 2018-hoz képest, és a korábbi években 

beérkezett felajánlások több mint kétszeresét sikerült összegyűjtenünk. 

https://korrupcio.blog.hu/
https://korrupcio.blog.hu/2020/05/07/csucsra_jar_a_haveri_kapitalizmus_jarvanykezeles_mint_figyelemelterelo_hadmuvelet
https://www.facebook.com/watch/?v=1092260010960929
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ÁTHIDALÓ TÁMOGATÁS ÉS KÖLCSÖN A BERLINI TITKÁRSÁGTÓL 

A TI Magyarország 2018. novemberében 15 ezer euró összegű áthidaló támogatást kapott a 

szervezet berlini központjától (Titkárság), amit a működési költségek fedezésére fordított. A 

rendkívüli, áthidaló támogatás azért vált szükségessé, mert 2018. év második felében a TI 

Magyarország egyes pályázati pénzek átfutása és időleges késlekedése miatt átmenetileg 

nehéz pénzügyi helyzetbe került. Az áthidaló támogatás segített a pénzügyi helyzet 

stabilizálásában. 

Az áthidaló támogatás nagyrészt a szervezet bérköltségének a fedezéséhez járult hozzá. Mivel 

a TI Magyarország alapvetően projekttámogatásokból él, ezért az ilyen típusú áthidaló 

támogatások (vagy akár kölcsönök) nagy segítséget jelenthetnek az átmeneti időszakokban, 

vagyis amikor éppen kifutnak egyes projektek, és még nem léptek a helyükbe új programok. 

A fentiek szerint a TI Magyarország 2018. decemberében 22 ezer euró rövidlejáratú, 

kamatmentes áthidaló kölcsönt kapott a Titkárságtól elsősorban azért, mert két nagyobb 

projektje jelentős részben utófinanszírozott volt. Az EACEA – “Egymásból Építkezünk” 

projektet csupán 40 százalékban finanszírozta előre az Európai Bizottság a szerződés szerint, 

a támogatás 60 százalékát a program teljesítésesét és a beszámolást követő legkorábbi 60 

napon belül utalták. Az áthidaló kölcsön 2019-ben maradéktalanul visszafizetésre került, 

amikor a fenti program támogatási összege beérkezett a szervezethez. Mind a támogatás, 

mind pedig a kölcsön nagy része 2019. évben került felhasználásra. 
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A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

MÉRLEG TARTALMA 

Befektetett eszközök nettó értéke: 4 361 eFt. 

Bruttó érték 

1000 HUF 
nyitó növekedés csökkenés záró 

Immateriális javak 14 251 0 0 14 251 

Ingatlanok 0 0 0 0 

Műszaki berendezések 0 0 0 0 

Egyéb berendezés 6 214 0 0 6 214 

Összesen  20 465 0 0 20 465 

 

Értékcsökkenés 

1000 HUF 
nyitó növekedés csökkenés záró 

Immateriális javak 7 987 2 001 0 9 988 

Ingatlanok 0 0 0 0 

Műszaki berendezések 0 0 0 0 

Egyéb berendezés 5 972 145 0 6 117  

Összesen  13 959 2 146 0  

 

Nettó érték 

1000 HUF 
nyitó növekedés csökkenés záró 

Immateriális javak 6 264 0  2 001 4 263  

Ingatlanok 0 0 0 0 

Műszaki berendezések 0 0 0 0 

Egyéb berendezés 242 0  145 97 

Összesen  6 506 0  2 146 4 360 

Forgóeszközök: 29 122 eFt. 

Forgó eszközök/Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 
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Vevők 191 572 0 

Egyéb követelés 629 696 461 

Követelések összesen 820 1 268 461 

Pénztár - HUF 104 54 51 

Pénztár - EUR 2 4 10 

CIB bank HUF 5 179 3 496 10 227 

CIB Bank deviza 22 832 4 527 17 820 

Pénzeszközök összesen 28 117 8 081 28 108 

CIB Alap megtakarítási számla 3 125 547 553 

Összesen 32 062 9 896 29 122 

A bankszámlák a kivonatokkal egyező értékűek, a pénztárkészlet a pénztárjelentés értékével 

megegyezik. 

 

Aktív időbeli elhatárolások: 3 032 eFt. - tárgyévi eredményt növelő, a bevételek és kiadások elszámolásakor 

figyelembe veendő tételek szerepelnek, az alábbiak szerint: 

 

Aktív időbeli elhatárolás / Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Következő évet érintő költségek elhatárolása 164 84 1 

Tárgyévet érintő, de mérlegkészítésig befolyt 

vagy elszámolt támogatások 
2 390 10 295 3 031 

Összesen 2 554 10 379 3 032 

Az Alapítvány saját vagyonának alakulása  

Saját tőke mértéke: -12 706 eFt. 

Saját tőke / Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Induló vagyon / Jegyzett tőke 255 255 255 

Tőkeváltozás /Eredménytartalék -5 374 -13 063 -13 023 

Tárgyévi eredmény -7 689 40 62 

 - ebből közhasznú - 7 689 40 62 

 -ebből vállalkozási 0 0 0 
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Összesen - 12 808 -12 768 -12 706 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 2 431 eFt. 

Rövid lejáratú kötelezettségek / Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Szállítói tartozások 349 787 115 

Kölcsönök (kamatmentes áthidaló kölcsön TI 

Secretariat) 
0 7 095 

0 

Előleg vevőktől 621 0 0 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 903 2 713 2 316 

Összesen 3 873 10 595 2 431 

A kötelezettségeket a fordulónapot követően kiegyenlítettük. 

Passzív időbeli elhatárolások: 46 789 eFt. - a tárgyévi eredményt érintő költségek, és a tárgyévben befolyt, de 

következő időszakot érintő bevételek szerepelnek az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Tárgyévet érintő költségek elhatárolása (közüzemi 

díjak, könyvvizsgálat díja) 
627 1 748 

754 

Következő évet érintő, de már megkapott támogatások 40 671 18 034 40 772 

SZJA 1% fel nem használt része 2 618 2 881 1 000 

Halaszott bevételek 8 409 6 290 4 263 

Összesen 52 325 28 953 46 789 

 

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 



 

43 

2015. rendelkező év 0 1 112 187 925 

2016. rendelkező év 925 1 569 925 1 569 

2017. rendelkező év 1 569 3 345 2 296 2 618 

2018. rendelkező év 2 618 3 842 3 579 2 881 

2019. rendelkező év 2 881 4 533 6.414 1 000 

 

EREDMÉNYLEVEZETÉS 

Bevételek részletezése 

 
Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Összes bevétel 

arányában 

(2019) 

 

1. 

Külföldi költségvetésből 

származó támogatás és 1%-

os felajánlások 

(külföldi költségvetések, 

Európai Unió, 1%-os 

felajánlások) 

33 945 51 633 45 740 41,9% 

2. 

Belföldi támogatók  

(Belföldi vállalatok, 

magánszemélyek) 

14 035 12 440 10 031 9,2% 

3. 

Külföldi támogatók 

(TI Secretariat, nemzetközi 

civil donorok, szervezetek) 

70 674 49 165 50 301 46,1% 

4. Egyéb támogatások     

5. 

Alap és vállalkozási 

tevékenységből származó 

árbevétel  

(Értékesítés nettó árbevétele)  

9 368 11 088 975 0,9% 

6a Egyéb bevételek (pü.) 15 883 1 295 1,2% 

6b Egyéb bevételek  

(pl. önkéntes munka)  

971 1 825 862 0,7% 

 Összesen 129 007 127 034 109 204 100% 

 

  



 

44 

Bevételek 2017-2019 

 

 

Bevételek megoszlása 2019 
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Bevételek megoszlása, korrigált 2019 

 

 

1/ Külföldi költségvetésből származó támogatások és 1%-os felajánlások összege 45 740 

eFt. 

Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Brit Nagykövetség   800 

Francia Nagykövetség 1 086 315  

Holland Nagykövetség 3 272 3 239 1 913 

Norvég Nagykövetség 2 197  845 

Svéd Nagykövetség -758 1 320 800 

Finn Nagykövetség   1 300 

USA Nagykövetség 892 1 433  

Német Nagykövetség 1 220 1 095 1 035 

Cseh Nagykövetség   617 

Európai Unió  14 685 30 844 32 015 

Tempus Közalapítvány (ERASMUS+ 

program) 
9 054 9 609  

SZJA 1% felhasználás 2 296 3 579 6 415 
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Apákat megillető távollét  199  

Központi költségvetésből összesen 33 945 51 633 45 740 

 

2/ Belföldi támogatók, adományok – összesen 10 031 eFt. értékben érkezett támogatás 

adomány belföldi vállalkozásoktól, magánszemélyektől, valamint belföldi más szervezetektől 

az alábbiak szerint: 

Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Eurohand Zrt. 4 000 2 500 2 500 

EoN vállalat csoport  500   

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 1 500 1 000  

Antalis 1 000   

AIT Budapest Kft.  1 000  

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda 500 500  

SciamuS Tanácsadó és Szolgáltató Kft 400 400 400 

Telenor Magyarország 2 000   

Microsoft Magyarország Kft.   200 

Uhlár-Csapágy Kft.  7 4 9 

Emszemere Bt.  110   

Belföldi vállalkozások 10 017 5 404 3 109 

Magánszemélyek 3 604 7 026 6 922 

Belföldi egyéb szervezetek 414 10  

Belföldi vállalkozások és magánszemélyek 

összesen 
14 035 12 440 10 031 

3/ Külföldi- és deviza támogatások - összesen 50 301 eFt támogatás érkezett külföldi 

szervezetektől 2019-ben.  

Megnevezés/Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Transparency International Secretariat 41 592 33 874 25 783 

Freedom House Romania 4 106 1 493  

Nyílt Társadalom Intézet (OSI) 16 250 11 679 21 177 
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Google DNI 3 626   

Telia Company AB 358   

Investment Migration Council 559 455  

Alumni Verein 128   

Egyéb 315 1 664 3 341 

Külföldi támogatók összesen 70 674 49 165 50 301 

4/ Alap és vállalkozási tevékenységből származó árbevételek – 2019-ben 975 eFt 

származott egyéb tevékenységből. 

Megnevezés/Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Humán kutatás, fejlesztés bevétele  5 667 6 803  

Cikkírás / Előadások bevétele 560 695  

Jogi tevékenység bevétele  412 975 725 

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 1 107 620 250 

Egyéb oktatás  1 995  

Továbbszámlázott szolgáltatások 1 622   

Alap és vállalkozás tevékenység árbevételei 9 368 11 088 975 

5/ Egyéb bevételek 

Megnevezés/Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

Különféle egyéb bevételek (kerekítés, technikai tételek, 

költségtérítések) 
2 879 445 

Pénzintézeti kamat bevételek 1   

Átváltással kapcsolatos árfolyam különbözetek 12 431 850 

Befektetett eszközök kamatai, árfolyamnyereség  398  

Önkéntes munkaórák  971 1 000 862 

Egyéb bevételek összesen 986 2 708 2 157 
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Tájékoztató adatokhoz kapcsolódó részletezés 

 
Megnevezés/Év 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

A. Központi költségvetési támogatás 2 296 199 0 

 

Az Európai Unió költségvetéséből vagy más 

államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás.  

89 529 94 906 89 626 

D. 
ebből: más államok magyarországi nagykövetségeitől kapott 

támogatások 
7 909 7 402 7 310 

 Európai Unió  14 685 30 844 32 015 

 Freedom House Romania 4 106 1 493 0 

 Nyílt Társadalom Intézet (OSI) 316 250 11 679 21 177 

 

Transparency International Secretariat által utalt 

támogatások (jelentős részben európai uniós 

források) 

41 592 33 879 25 783 

 Egyéb szervezetek  4 987 9 609 3 341 

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 

3 345 3 842 4 533 

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 

 

Nr. 
Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

 Közüzemi díjak 618 543 735 

 Közös költség  416 0 

 Alapanyagok  27  

 Irodai eszközök 23 9 51 

 Tisztítószerek 67 45 35 

 Irodaszerek, nyomtatványok, névjegyek  171 538 109 

 Pólók    

 Egyéb eszközök, anyagok 88 1 129 282 

1. Anyag költségek 967 2 707 1 213 

 Irodabérlet 4 117 4 117 4 572 
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 Rendezvénybérlet  3 546 1 734 

 Javítás, karbantartás 1 071 292 84 

 Utazás, kiküldetés, közlekedés 1 282 4 097 1 729 

 Nyomdai költségek, kiadványok előállítása 1 017 688 426 

 Oktatás, továbbképzés  184   

 Hirdetés, PR, kommunikáció 1 209 293 1 212 

 Posta, telefon, internet, futár 1 188 1 229 666 

 Tolmácsolás, fordítás 1231 1 241 705 

 Szakértői díjak 8 067 6 749 1 579 

 
Tervezés, művészeti tevékenység, 

fényképezés, filmezés 
4 368 1 917 2 569 

 Ügyviteli díjak 1 243 1 735 3 243 

 Szakkönyvek, folyóiratok  86 106 

 Számítástechnikai szolgáltatás 5 594 4 920 1 239 

 Egyéb igénybevett szolgáltatások  592 901 2 160 

2. Igénybevett szolgáltatások 31 163 31 811 22 024 

3. Egyéb szolgáltatások (bank, biztosítás) 1 116 906 873 

4. 
Eladott (közvetített) szolgáltatások 

értéke 
1 601 0 0 

 Munkabérek 59 982 50 160 46 061 

 Megbízási díjak 2 944 3 024 2 125 

 Szerzői jogdíjak 351 683 608 

 Költségtérítések 24 411 29 

 Szakmai rendezvények költségei 3 094 3 774 1 410 

 Egyéb reprezentációs költségek 823  446 

 Betegszabadság és 1/3-ad táppénz 238 103 104 

 Önkéntes munkaórák elszámolása  971 1 000 862 

 Béren kívüli juttatások és adójuk  80 67 



 

50 

 Végkielégítés 1 085   

 Bérjárulékok 14 042 10 551 9 080 

5. Személyi jellegű ráfordítások 83 554 69 786 60 793 

6. Értékcsökkenési leírás 2 329 2 404 2 146 

7. 

Egyéb ráfordítás (késedelmi kamatok, 

kerekítés, támogatás, továbbutalt 

támogatások) 

12 801 18 676 21 589 

8. Árfolyam veszteség és fizetett kamatok 3 165 704 501 

 Közhasznú tevékenység ráfordításai 136 696 126 994 109 142 

Cél szerinti juttatások: 

Megnevezés 

1000 HUF 
2017 2018 2019 

TI Slovénia  

(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás 

terén) 

309 3 420  

TI Italia  

(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás 

terén) 

1 450 6 223  

Gandhi Gimnázium, Pécs  

(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás 

terén) 

  1 146 

Ekonomska sola Murska Sobota,  

(Nemzetközi stratégiai partnerség a közoktatás 

terén) 

  181 

TI Italia 

(EACEA – Egymásból építkezünk program) 
3 984 247 6 314 

Expert Forum Romania 

(EACEA – Egymásból építkezünk program) 
3 984 20 6 306 

TI Bulgaria  

(Golden Visa Program) 
156   

TI EU 

(Golden Visa Program) 
156 2 596  

TI Portugal (Golden Visa program)  2 577  

atlatszo.hu  1 565   
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(Google Digital News Intitiative) 

Direkt36 Nonprofit Kft. (OCCRP)   474 

Freedom House Romania (Training Judges)   3 904 

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség   2 103 1 701 

Mentorprogram nyeremény utak  199 387 

Soma-díj  

 
998 1 000 1 000 

Összesen 12 602 18 385 21 413 

 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK, A SZERVEZET LÉTSZÁMÁNAK 

ALAKULÁSA 

A vezető tisztségviselők (kuratóriumi tagok) juttatásaira vonatkozóan a TI Magyarország 

Alapító Okiratának 4.1.7. pontjában foglalt rendelkezések az irányadóak. A tárgyévben a 

vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban.  

A szervezet munkaviszony keretében foglalkoztatottjainak száma 2019. évben: 6,4 fő 

Létszámadatok alakulása 2018 2019 

(átlagos állományi létszám) 
létszám 

(fő) 

összes 

kereset 

(eFt) 

létszám 

(fő) 

összes 

kereset 

(eFt) 

Teljes munkaidős: szellemi állomány 6,7 49 994 6,3 45 597 

Nem teljes munkaidős: szellemi 0 166 0,2 464 

Egyéb állományon kívüliek 0 0 0 0 

Összesen  6,7 50 160 6,4 46 061 

 

Munkaórák alakulása 
2018 2019 

óra óra 

Teljes munkaidős ledolgozott órák 12 016 10 952 

Nem teljes munkaidős ledolgozott órák 0 160 

Fizetett, nem dolgozott órák 1 472 1 384 

Összesen 13 488 12 496 
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KÖZHASZNÚSÁGI JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK 

Alapadatok 

1000 HUF 
Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 127 034  109 204 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 

alapján átutalt összeg 

3 842 4 533 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 123 192 104 671 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 126 994 109 142 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 69 786 60 793 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 126 994 109 142 

K. Adózott eredmény 40 62 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-

nek megfelelően) (fő) 

7 8 
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Alapadatok 

1000 HUF 

Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói 

Az átlagos éves bevétele meghaladja az 

egymillió forintot  

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

X  

A két év egybeszámított adózott eredménye 

(tárgyévi eredménye) nem negatív 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] 

X  

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] 

X  

Társadalmi támogatottság mutatói   

Kiutalt SZJA 1% nagysága 

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] 
X  

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] 

X  

Önkéntesek száma eléri a 10 főt 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] 
 X 

Nyilatkozat vállalkozási tevékenységről 

A Transparency International Magyarország Alapítványnak 2019. évben vállalkozási 

tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

Budapest, 2020. június 26. 

 

…………………………………………………… 

képviselő aláírása 
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Mellékletek 

1. SZ. MELLÉKLET - FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE 

(A független könyvvizsgáló jelentése külön íven szerkesztve kerül csatolásra) 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET – AZON KÖZFELADATOK ELLÁTÁSÁT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI 

RENDELKEZÉSEK, AMELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TI MAGYARORSZÁG KÖZHASZNÚ 

TEVÉKENYSÉGET FEJT KI 

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályi hivatkozás 

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 

A korrupció elleni 

kormányzati stratégia 

előkészítése; a korrupció 

megelőzési intézkedési terv 

és az integritás jelentés 

elkészítését támogató 

módszertani segédletet 

kidolgozása 

 

A rendőrség belső bűnmegelőzési 

és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a 

kifogástalan életvitel ellenőrzés és 

a megbízhatósági vizsgálat 

részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII. 22.) kormányrendelet 13/A. 

§ a) - b) pontjai 

 

Korrupciós és integritási 

kockázatok állami, 

kormányzati hatáskörben 

történő felmérésének 

végrehajtására vonatkozó 

szempontok és javaslatok 

megfogalmazása 

Az integritási és korrupciós 

kockázatok felmérése 

 

A rendőrség belső bűnmegelőzési 

és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a 

kifogástalan életvitel ellenőrzés és 

a megbízhatósági vizsgálat 

részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII. 22.) kormányrendelet 13/A. 

§ c) pontja 

A magyarországi korrupciós 

helyzet felmérése, a 

korrupció elleni kormányzati 

tevékenység értékelése és 

nyomon követése 

A korrupciós helyzet és a 

korrupcióellenes kormányzati 

tevékenység folyamatos 

értékelése 

 

A rendőrség belső bűnmegelőzési 

és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a 

kifogástalan életvitel ellenőrzés és 

a megbízhatósági vizsgálat 

részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII. 22.) kormányrendelet 13/A. 

§ d) pontja 
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Szempontok és javaslatok 

megfogalmazása az 

államigazgatási szervek 

integritásirányítási 

rendszerének fejlesztésére 

Közreműködés az 

államigazgatási szervek 

integritásirányítási 

rendszerének fejlesztésében 

és összehangolásában 

 

A rendőrség belső bűnmegelőzési 

és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a 

kifogástalan életvitel ellenőrzés és 

a megbízhatósági vizsgálat 

részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII. 22.) kormányrendelet 13/A. 

§ e) pontja 

A kormány korrupció elleni 

tevékenységének 

kormányzati 

kommunikációjára vonatkozó 

szempontok és javaslatok 

megfogalmazása 

 

A korrupcióellenes 

kommunikációs szakmai 

anyagok előkészítése 

 

A rendőrség belső bűnmegelőzési 

és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a 

kifogástalan életvitel ellenőrzés és 

a megbízhatósági vizsgálat 

részletes szabályainak 

megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII. 22.) kormányrendelet 13/A. 

§ f) pontja 

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 

jogszerű közbeszerzési 

magatartások kialakítása és 

elterjesztése, a közpénzek 

nyilvános és átlátható módon 

történő elköltésének 

elősegítése  

Az Alaptörvény 37. cikk (1) 

bekezdés és 39. cikk 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény III. fejezet 

A közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 187. § (1) 

bekezdés 

  



 

56 

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályi hivatkozás 

Közbeszerzésre vonatkozó 

jogszabályok figyelemmel 

kísérése, közbeszerzési 

jogorvoslati gyakorlat 

nyomon követése, 

közbeszerzési ismeretek 

terjesztése és közbeszerzési 

szakemberképzésben 

részvétel 

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 közbeszerzési eljárásban 

részt vevők oktatására 

vonatkozó feltételrendszer 

kialakítása, valamint a 

közbeszerzési tárgyú 

képzések irányítása, 

felügyelete és ellenőrzése 

A közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 183. § c) pont 

A közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 185. § (2) 

bekezdés 

Közpénzekkel összefüggő 

közérdekű adatok igénylése, 

nyilvánosságra hozatala, 

stratégiai pervitel, közérdekű 

adatok és 

információszabadság 

elősegítése 

közérdekű adatok 

közzététele,  

közérdekű adatokhoz való 

hozzáférés biztosítása 

Az Alaptörvény 37. cikk (1) 

bekezdés és 39. cikk 

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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Korrupciós elleni képzések 

szervezése 

előadások tartása, 

tananyagfejlesztés 

szakmai tanulmányok 

készítése 

korrupció-megelőzési 

programok,  

jó állam, közjó szolgálata 

Az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és 

az érdekérvényesítők fogadásának 

rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) 

kormányrendelet 9. § 

 

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,  

az etikailag kifogásolható 

érdekérvényesítés korrupciós 

kockázatainak felmérése 

részrehajlás mentes, 

tisztességes és időszerű 

közhatalmi ügyintézés 

Az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és 

az érdekérvényesítők fogadásának 

rendjéről szóló 50/2013. 

kormányrendelet 10. § 
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3. SZ. MELLÉKLET – A TI MAGYARORSZÁG DOLGOZÓI ÁLTAL TARTOTT ELŐADÁSOK 2019-BEN 

Martin József Péter: 

1. Martin József Péter: The Political Economy of Systemic Corruption. The Recent 

Trends in Hungary from a Comparative Perspective. London, 2019. május 21. Előadás 

a Transparancy International Professional Supporters Network és a Mayer Brown 

(ügyvédi iroda) közös rendezvényén  

2. Martin József Péter: Hungary – Democracy or Autocracy? London, 2019. július 9. Öt 

fős panelbeszélgetés politikusokkal, kutatókkal és újságírókkal a Brit Parlament 

alsóházában (House of Commons) a brit Fabian Society szervezésében 

3. Martin József Péter: A korrupció hatása a gazdaságra, üzleti környezetre. Budapest, 

2019. szeptember 5. Előadás az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Jövő Vezető 

programjának rendezvényén  

4. Martin József Péter: The Impact of Corruption Risks on the Business Climate in 

Hungary and CEE. Budapest, 2019. szeptember 30. Nyitó előadás, utána 

panelbeszélgetés az EY és az Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) közös 

rendezvényén  

5. Martin József Péter: A korrupció és hatása a gazdaságra, üzleti környezetre. Budapest, 

2019. október 14. Előadás a Shell vezetői fórumán 

6. Martin József Péter: Shrinking Civil Space in Central and Eastern Europe. Frankfurt, 

október 19. Panelbeszélgetés német és orosz civil szervezetek képviselőivel a 

Frankfurti könyvvásáron 

7. Martin József Péter: Corruption and Economic Performance. Budapest, 2019. 

december 2. Vendégelőadás Rosta Miklós kurzusán a Budapesti Corvinus Egyetemen 

8. Martin József Péter: Civil szervezetek kommunikációja. Budapest, 2019. december 4. 

Előadás a Independent Media Education Center (IMEC) képzésén az ELTE-n 

Ligeti Miklós: 

1. Ligeti Miklós: Fight against corruption in a shrinking space for civil groups 

(előadássorozat): 

i. Andrássy Universität Budapest, Budapest, 2019. március 19. nap; 

ii. a University of Chicago hallgatóinak tartott előadás, Budapest, 2019 március 25. 

nap; 

iii. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019 április 1. nap; 

iv. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019 május 2. nap; 

v. a University of Maastricht hallgatóinak tarott előadás, Budapest, 2019. április 25. 

nap; 

vi. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019 július 9. nap; 

vii. a Technische Universität München hallgatóinak tarott előadás, Budapest, 2019. 

november 6. nap (Nagy Gabriellával közösen tarott előadás); 

viii. CEMS Meckinsey – Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019. november 8. 

nap; 

ix. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019. november 28 nap. 
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2. Ligeti Miklós: The significance of freedom of information tools in fighting corruption 

– konferenciaelőadás: Data, Public Goods, Public Interest and Good Governance, 

Budapest, 2019 április 18. nap 

3. Ligeti Miklós: Hungary’s election system: free but not fair – konferenciaelőadás: Boot 

Camp on Political Corruption, Session on Abuse of State Resources and Electoral 

Integrity, Varsó, 2019. május 7. nap 

4. Ligeti Miklós: A közérdekű adatok megismerhetősége – a hatalom átláthatóság-

teljesítménye, Pécs, 2019 május 14. nap 

5. Ligeti Miklós: A korrupció kockázata és hatása Magyarországon, Budapest, 2019. 

június 12. nap (Antikorrupciós képzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

dolgozóinak, Nagy Gabriellával közösen tarott előadás) 

6. Ligeti Miklós: Limiting freedom of expression by limiting the freedom to seek, 

receive and impart information, konferenciaelőadás, ELTE ÁJK, 2019. szeptember 11. 

nap 

7. Ligeti Miklós: A korrupció kockázata és hatása Magyarországon, ELTE ÁJK, 

közbeszerzési szakjogász képzés, Budapest, 2019. október 4. 

8. Ligeti Miklós: A korrupció természete és hatása a jogállami teljesítményre, Budapest, 

2019. október 14. nap (Martin József Péterrel közösen tartott előadás) 

9. Ligeti Miklós: Korrupció és gazdaság, korrupció és közbeszerzés, dilemmaesetek, 

Budapest, 2019. november 12. (Nagy Gabriellával és Mikola Bálinttal közösen tartott 

anti-korrupciós tréning) 

Nagy Gabriella: 

1. Berlin, 2019. 02. 14. Preventing Irregularities in Public Procurement – A Hungarian 

Case Study, workshop a European Academy for Taxes, Economics and Law 

szervezésében 

2. Budapest, 2019 március magyarországi közbeszerzések helyzete, valamint az uniós 

források felhasználása, a francia Clermont-Auvergne-i Egyetem diákjai részére  

3. Budapest, 2019. április magyarországi közbeszerzések helyzete, valamint az uniós 

források felhasználása, a Maastrichti Egyetem diákjai részére 

4. Budapest, 2019. 04. 04. magyarországi közbeszerzések helyzete, valamint az uniós 

források felhasználása – dél-koreai köztisztviselők delegációja részére 

5. Budapest, 2019. 04. 15. Közbeszerzési korrupció – ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar, jogász hallgatók közbeszerzési szemináriuma 

6. Tallinn, 2019. 06. 26. ‘Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding 

EU Funds’: Key Emerging Lessons Learned to Date - 12th EU Experience Sharing 

Programme Workshop: Assessing Corruption Risks in Public Procurement – Európai 

Bizottság DG HOME szervezésében 

7. Budapest, 2019. 06. 12. antikorrupciós tréning ITM-ben 

8. Budapest, 2019. 10. 02. magyarországi közbeszerzések helyzete, valamint az uniós 

források felhasználása és az integritási megállapodások – bolgár köztisztviselők 

delegációja részére 
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9. Budapest, 2019. 10. 04. közbeszerzési korrupció – ELTE közbeszerzési szakjogász 

képzésén 

10. Budapest, 2019. 11. 06. magyarországi közbeszerzések helyzete, valamint az uniós 

források felhasználása, a Müncheni Egyetem diákjai részére 

11. Alcolbaca (Portugália), 2019. 11. 27. magyarországi közbeszerzések helyzete, 

valamint az uniós források felhasználása és az integritási megállapodások – portugál 

köztisztviselők részére 

12. Ljubljana, 2019. 12. 04. The Role of Civil Society in Monitoring the Spending of 

Public Funds, Public procurement in Slovenia and EU: fostering transparency and 

integrity of public spending – high-level conference organised by TI Slovenia 

 

Mikola Bálint: 

1. Budapest, 2019. 01. 29. CPI 2018 – Magyarország a korrupciós világtérképen - 

panelbeszélgetés moderálása 

2. Slubice, Lengyelország, 2019. 03. 28. “Uncivil society & Corporate State Capture” - 

World Café Discussion nyitóelőadása és moderálása 

3. Budapest, 2019. 04. 04. A Transparency International Magyarország munkájának, 

valamint a korrupciómérés módszertanának bemutatása – dél-koreai köztisztviselők 

delegációja részére 

4. Pécs, 2019. 05. 14. Etikai dilemmaesetek bemutatása “Az oknyomozó újságírás 

eszközei a korrupció ellen” c. eseményen 

5. Szeged, 2019. 06. 04. “Az Európai Unió jövője a 2019-es EP-választások után” c. 

panelbeszélgetés moderálása 

6. Budapest, 2019. 10. 02. A Transparency International Magyarország munkájának, 

valamint a korrupciómérés módszertanának bemutatása – bolgár köztisztviselők 

delegációja részére 

7. Szeged, 2019. 10. 08. Önkormányzati választások és választói tudatosság - 

panelbeszélgetésben való részvétel 

8. Budapest, 2019. 11. 08.; 11. 12. antikorrupciós tréningek az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság (OVF) részére 

9. Debrecen, 2019. 12. 05. A “nagy cáfolat” című civil jelentés bemutatásához 

kapcsolódó panelbeszélgetésben való részvétel 

4. SZ. MELLÉKLET – PK 542-ES SZÁMÚ NYOMTATVÁNY 

(A PK 542-es számú nyomtatvány külön íven szerkesztve kerül csatolásra) 
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