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1. A társaság adatainak ismertetése

A társaság cégneve: K-Monitor Közhasznú Egyesület

A társaság rövidített cégneve: K- Monitor Közhasznú Egyesület

A társaság közhasznú fokozata: közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma: 12439

Nyilvántartásba vételi végzés kelte: 2007. 04. 13.

A társaság székhelye: 1077 Budapest Rózsa utca 8. 1.em 12.

A társaság honlapja: www.k-monitor.hu

A társaság adószáma: 18193288-1-42

Közhasznú tevékenységi körei az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:
a.) tudományos tevékenység, kutatás
b.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
c.) bőnmegelızés és az áldozatvédelem.
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2. Szöveges beszámoló a K-Monitor Egyesület 2010 éves tevékenységérıl:
2.1 AZ EGYESÜLET 2007. FEBRUÁR 20.-ÁN TARTOTTA ALAKULÓ GYŐLÉSÉT, AHOL
AZ ALAPÍTÓK A KÖVETKEZİKÉPPEN FOGALMAZTÁK MEG A SZERVEZET CÉLJAIT
ÉS FELADATAIT:
Az egyesület célja egy korrupció-kutató civil fórum megteremtése, amely nyilvánosságot ad
magyarországi és nemzetközi tudományos korrupciós kutatásoknak, illetve saját elemzéseket is
végez. Célja továbbá a téma folyamatos napirenden tartása. E cél érdekében az egyesület létrehoz
egy internetes honlapot, szabadon hozzáférhetı korrupciós adatbázissal, valamint szimpóziumokat,
konferenciákat, ismeretterjesztı elıadásokat szervez korrupcióval kapcsolatos témák megvitatására.
Az egyesületet mőködése során nyitottság, függetlenség, kritikai szemléletmód jellemzi és
tartózkodik mindennemő megkülönböztetéstıl. Az egyesület törekszik a hasonló jellegő
tevékenységet folytató szervezetekkel való kapcsolatteremtésre és együttmőködésre, hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.

Ennek megfelelıen az egyesület 2010-es tevékenysége a következıképp alakult:

2.2 ADATBÁZIS FRISSÍTÉSE
A 2008-as év során elkészült honlapot (www.k-monitor.hu) az egyesület 2010-ben is napi szinten
frissítette és folytatta a teljes körő archívum elkészítését. Az állandó munka napi szintő
sajtófigyelést és adatbázis-szerkesztési feladatokat jelent, amelyet 2009 második félévétıl 3-4
állandó szerkesztı és számos önkéntes végez.

2.3 ÚJ HONLAP ÉS BEJELENTİ FELÜLET LÉTREHOZÁSA
Még 2009-ben az egyesület elnyerte a CEE Trust alapítvány támogatását meglévı adatbázisa
továbbfejlesztésére és egy új, közérdekő bejelentésekre (whistleblowing) is alkalmas elektronikus
felület elkészítésére. A Norvég Civil Támogatási Alap kiegészítı forrást ítélt meg az egyesületnek
ugyanerre a projektre. A projekt 2 éves idıtartamú és 2009 márciusától 2011. májusig tart. Az új
weboldal 2010 februárjában került beélesítésre. Az új honlap a www.k-monitor.hu oldalon elérhetı.
A weboldal célja, hogy az információ-győjtés és átadás segítségével bemutassa a whistleblowing
(közérdekő bejelentés) rendszerét Magyarországon, és ez által hozzájáruljon a korrupció
visszaszorításához. A honlap a meglévı és folyamatosan bıvített adatbázis mellett rendszeres
tájékoztatást nyújt az aktuális ügyekrıl, a whistleblowing mibenlétérıl, a külföldi jogszabályok és
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jó gyakorlatok alakulásáról és helyzetérıl, a hazai jogalkotási folyamatokról, a jogsegély és
jogvédelem lehetıségeirıl, a vonatkozó munkajogi információkról. A honlap ezen felül interaktív
felületként is mőködik: egy blog segítségével a látogatók megoszthatják egymással saját
tapasztalataikat, élményeiket, ismereteiket, illetve havi rendszerességgel az egyesület által felkért
szakértık bemutatják a szakterületükhöz kapcsolódó legrelevánsabb korrupciós problémákat,
válaszolnak az érdeklıdık kérdéseire, felvetéseire.
Az új honlap korrupciós térképet és számlálót is tartalmaz. Az egyesület a honlapot a Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ), a Transparency International Magyarország és más szakértık
segítségével készítette el. A honlap angol verziója is elkészült – ez nagy segítségünkre lesz a
nemzetközi hálózatépítésben és a nagykövetségekkel való kapcsolatépítésben.

2.4 AZ ÚJ ADATBÁZIS KÖRÉ SZERVEZETT KAMPÁNY
Az idıközben elkészült szakmai anyagok, valamint a napi rendszerességgel frissített (az új oldal
beélesítését követıen mintegy 11.000 cikket tartalmazó) adatbázis a honlap beélesítése után
felkerült az új weboldalra, amelyet ezek után egy sajtótájékoztató keretein belül mutatott be az
Egyesület az érdeklıdı újságíróknak. A kommunikáció kampány igen jól sikerült, azóta az
Egyesület neve már érzékelhetıen jóval ismertebb és számos interjú, riport, szakmai anyag készül a
szervezet képviselıivel. A folyamatos és hatékony kommunikáció érdekében a szervezet közérdekő
adatkikéréseirıl, állásfoglalásairól rendszeresen küld ki közleményeket, valamint létrehozta saját
oldalát a leglátogatottabb közösségi médiumokon is. Az Egyesület az [origo] segítségével saját
blogot is indított, amelynek bejegyzéseivel az internetes portál olvasói rendszeresen találkozhatnak
a címlapos cikkek között. Az Egyesület 2011-ben még hangsúlyosabb szerepet szán a
kommunikációnak a közérdekő adatkikérések megerısítésével, valamint a blogok és a közösségi
média aktívabb, célzottabb használatával.
Az új adatbázis és whistleblowing blog minél szélesebb és az egész országot lefedı közönséghez
való eljuttatása, továbbá a hiteles oknyomozó és lobbi-tevékenység érdekében a szervezet az elmúlt
két évben széleskörő hálózatépítésbe fogott, és felkutatta a munkája iránt érdeklıdı újságírókat,
médiumokat, szakértıket, partnerszervezetek és nemzetközi szervezeteket. A hálózatépítést az új
honlap 2010-es bemutatása és a megfelelı sajtónyilvánosság kialakítása után az egyesület tovább
folytatta. Az oknyomozó újságírók figyelmét a projektidıszak elsı szakaszaiban kialakított
sajtólistákkal és személyes megkeresésekkel (email, telefon, hírlevél) hívtuk fel a honlapra és az
adatbázisra, és ennek köszönhetıen sikerült kialakítanunk egy a honlapot és az adatbázist
rendszeresen használó újságírói kört.
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2.5 A BEJELENTİ FELÜLET ALKALMAZÁSA
A honlap beélesítése utáni idıszakban lezajlott a honlap utófejlesztése, a hibák korrigálása, valamint
a bejelentések rendszerének kidolgozása, az oknyomozó újságírók meghívása, az adatbázis
használatának elterjesztése és a bejelentések fogadása, moderálása illetve adatbázisba rendezése. A
bejelentéseket a K-Monitor alapos átgondolás után továbbítja a megfelelı médiumoknak,
hatóságoknak vagy jogsegély szolgálatot mőködtetı civil szervezeteknek.

2.6 VIRTUÁLIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA
2010-ben az Egyesület lebonyolította a megelızı év októberében a Társaság a Szabadságjogokért
szervezet által egy nemzetközi whistleblowing honlap elkészítésére elnyert pályázatot. (A
finanszírozó az OSI East-East programja volt.) A projektet együttmőködési megállapodás alapján a
K-Monitor bonyolította le. A projekt elıkészítése és a résztvevı szervezetek kiválasztása,
megkeresése már 2009-ben lezajlott. 2010-ben megtörtént a honlap-fejlesztés és az oldal
beélesítése, a külföldi szakértık (összesen 6 ország plusz egy magyar szakértı) leszerzıdtetése, az
ország-tanulmányok bekérése megadott szempontrendszer és egy a K-Monitor illetve a TASZ
képviselıi által megírt bevezetı tanulmány alapján. A beérkezı ország-tanulmányokat a projekt
munkatársai kiértékelték és abból egy összefoglaló tanulmány írtak. A tanulmányok megírása és
feltöltése után a nemzetközi szakértık virtuális vitákat folytattak a közérdekő bejelentésekhez
kapcsolódó különbözı témákról.
A weboldal és annak teljes tartalma a www.whistleblowing-cee.org címen elérhetı.

2.7 KÖZÉRDEKŐ ADATKIKÉRÉSEK, LOBBI-TEVÉKENYSÉG, ÁLLÁSFOGLALÁSOK
A beérkezı bejelentések és a sajtó által félbehagyott korrupciós ügyek esetében a szervezet saját
adatkikérı és kutatómunkát folytat, adott esetben pedig jogi lépéseket tesz. A tényfeltárás
eredményét a szervezet korrupciós honlapján publikálja, és közlemények formájában megküldi a
sajtó képviselıinek is. Oknyomozó munkájában az egyesületet a TASZ segíti.
A szervezet mindemellett 2010-ben már több lobbi-akcióba is bekapcsolódott (az Egyesület több
szervezettel összefogva elérte, hogy az állam vonja vissza a sávolyi Balatonring-pálya
megépítéséhez megítélt átláthatatlan és szakértık által is kétségesnek ítélt támogatását),
állásfoglalásokat írt (az ÁSZ új elnökének jelölése ellen a szervezet közleményben tiltakozott),
bizonyos esetekben (így az Eclipse Zrt. titkos állami megrendelései esetén) az adatvédelmi
ombudsman kivizsgálását kérte. Az egyesület számos esetben (EU-elnökség, belvárosi építkezések,
a belügyminiszter érdekeltségi körébe tartozó cégek állami megrendelései) közérdekő
adatkikérésekhez folyamodott.
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2.8 KAPCSOLATI HÁLÓ – ÚJ ADATBÁZIS
2010 elsı felében a szervezet megkezdte az új finanszírozási források felkutatását és a létrejött
adatbázishoz kapcsolódó egyéb projektötleteinek kidolgozását. Hamar kiderült, hogy az ötletek
összhangban állnak a szervezet két fı partnere (TASZ és TI Magyarország) elképzeléseivel, éppen
ezért a szervezetek úgy döntöttek, hogy összehangoltan közös projektbe fognak. Ennek megfelelıen
az Open Society Institute-tal folytatott tárgyalás-sorozatnak köszönhetıen 2010. októberében a KMonitor Egyesület a TASZ és a TI Magyarország segítségével és az OSI finanszírozásában a
következı – kétéves – projektbe fogott:
Az új projektében az Egyesület a népszerő közösségi oldalak mintájára szeretné feltérképezni és
megrajzolni a magyar gazdasági és politikai elit kapcsolati hálóját. A projekt célja egy
felhasználóbarát adatbázis létrehozása (illetve a K-Monitor jelenlegi adatbázisának bıvítése), amely
átláthatóbbá teszi a magyar politikai és gazdasági elit összefonódásait, valamint a közpénzeket
érintı közbeszerzési eljárások, pályázati támogatások, privatizációs és jogalkotási folyamatok
hátterét.

2.9 ÖNKÉNTES RENDSZER
Megnövekedett feladatainak összehangolt és koordinált elvégzéséhez az egyesület még 2009-ben
kiszélesítette gyakornoki és önkéntes programját, amelynek köszönhetıen 2010 elejétıl a szervezet
3 állandó alkalmazottja mellett számos önkéntes segíti a szerkesztési, kutatási, adatkikérési, egyéb
jogi és projektkoordinátori feladatokat. Az önkéntesek rendszeresen rotálódnak, a szervezet éppen
ezért 2010 novemberében újabb nagyobb felvételi kört hirdetett, amelynek köszönhetıen a fizetett
alkalmazottak mellett 2011-ben 6-8 önkéntes is segíti az Egyesület munkáját.

2.10 EGYÉB TEVÉKENYSÉG
A szervezet folyamatosan kapcsolatot tart finanszírozóival, feléjük pályázati beszámolók
formájában elszámol. Az egyesület 2010-ben is részt vett elıadásokon, konferenciákon,
szimpóziumokon, képviselıit számos alkalommal hívták rendezvényekre elıadni.
A

szervezet

munkatársai

rendszeres

workshopokat

tartanak

a

Corvinus

Egyetem

Társadalomelméleti Kollégiumának hallgatói számára.
2.11 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
2010-ben az Egyesület elkészítette új adatbázisának és bejelentı felületének angol verzióját, majd
nekifogott nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, nemzetközi konferenciákon való részvételnek.
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3. A K-Monitor 2010 éves számviteli beszámolója
A K-Monitor Közhasznú Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó elıírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 13.727e Ft
és a saját tıke 2.507 e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 3.7. pontjánál található.

3.1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A szervezet 2010-ben 400 000 Forint mőködési támogatásban részesült a KIM Irányító Szervezet
részérıl (NCA-ORSZ-10-1605), amelybıl 212 500 forintot használt fel 2010-ben. A támogatás
felhasználásának idıtartama 2010. június 1.-tıl 2011. május 31.-ig tart. A támogatás utalásának
dátuma 2010. július 26. A támogatás felhasználásáról legkésıbb 2011. június 30-ig kell beszámolót
és elszámolást készíteni. Mivel szervezetünk 2009-ben 200 000 Ft-ban részesült az NCA mőködési
támogatási keretébıl, ezért ez 200 000 Forintos növekedést jelent az elızı évhez képest.

A szervezet 2010-ben volt elıször jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására. 2010-ben
az Egyesület 390 502 Ft-ban részesült az adó 1%-ából nyújtott felajánlásokból, amelyet két
részletben, 2010. december 11-én és december 21-én utaltak az Egyesület számára. Mivel 2009-ben
az Egyesület még nem volt jogosult 1%-os felajánlásokra, ez 390 502 Ft-os növekedést jelent az
elızı évhez képest. Az 1%-os felajánlásokat a szervezet 2011-ben fogja elkölteni.

3.2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Elızı évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 951 000 Ft-tal nıtt. A Szervezet mindig
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése
érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3.6. pontja mutatja be.

3.3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

3.4 EGYÉB JUTTATÁSOK
A szervezet 2010-ben 40.000 USD támogatást kapott a CEE Trust Alapítványtól az új honlap és
bejelentı felület kialakítására, adatokkal való feltöltésére, a napi monitoring tevékenységre és a
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szervezet kommunikációjának kidolgozására. A projekt – amelynek második részletét kapta 2010ben az Egyesület – két évig tart és a Norvég Civil Támogatási Alap társfinanszírozásával valósult
meg. (Az NCTA kezelıszervezete, a DemNet Alapítvány 2009-ben és 2011-ben utalja a támogatási
összegeket.)
Szintén 2010-ben az Egyesület 8325 EUR-t kapott a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
szervezettıl a TASZ által az OSI East-East programjából elnyert pályázat lebonyolítására.
2010-ben az Egyesület megkapta az OSI Human Rights and Governance Programjától az elsı
támogatási összeget (5 649 525 Ft) új projektje, a kapcsolati háló lebonyolítására.

3.5.

A

KÖZHASZNÚ

SZERVEZET

VEZETİ

TISZTSÉGVISELİINEK

NYÚJTOTT

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE.
Egyesületünk személyi jellegő ráfordítása 7.850e Ft volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél
indokolatlan kifizetés nem történt. A juttatások megoszlása jelentésünk 3.6. pontjában található.
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3.6. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK:
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K-MONITOR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:
1077 BUDAPEST, RÓZSA UTCA 8.
EGYESÜLET CÍME:

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. év
Sor-szám

A tétel megnevezése

Elızı év

b

c

a

adatok E Ft-ban
Elızı év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
d

e

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésbıl
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebbıl 1%..........................
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13.

C. Összes bevétel (A.+B.)

7 597

16 180

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

6 186
1 156
4 058
801
2
169

15 229
3 548
7 850
950
1 270
1 611

-

-

28.

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

6 186

15 229

29.
30.
31.
32.

G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

-

-

1 411

951

1.

7 597

16 180

133

2 168

125

306

8
5 603
25
1 836

1 862
12 468
140
34
1 370
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
ebbıl: - megbízási díjak
- tisztelet díjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
D. Továbbutalt támogatás

7 850
6 175

70
1 605
1 270
1 270

1

3.7. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK
Stasztikai számjel
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KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. év
adatok E
Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

a

b

c

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

1 647

3 636

2.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

1 647

3 636

3.

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

IV.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

7 561

8 964

7.

I.

KÉSZLETEK

8.

II.

KÖVETELÉSEK

12

224

9.

III.

ÉRTÉKPAPÍROK
7 549

8 740

208

1 127

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor )

9 416

13 727

13. D. Saját tıke (14.-19. sor)

1 556

2 507

145

1 556

1 411

951

947

1 570

10. IV.

PÉNZESZKÖZÖK

11. C. Aktív idıbeli elhatárolások

14. I.

INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE

15. II.

TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

16. III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

17. IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18. V.
19. VI.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (közhasznú
tevékenységbıl)
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBİL

20. E. Céltartalék
21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
22. I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1

23. II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

947

1 570

24. G. Passzív idıbeli elhatárolások

6 913

9 650

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)

9 416

13 727

4. Záradék
A K-monitor Közhasznú Egyesület közgyőlése 2011.01.24-i ülésén elfogadta a 2010. évi
tevékenységrıl készült közhasznúsági jelentést. Az elsı beszámolót az Egyesület közgyőlése 2011.
április 26-án a célból összehívott rendkívüli közgyőlésen módosította.

Kelt: 2011.04.26, Budapest
.…………….
Iljicsov András
Elnök
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