
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-27 09:12:34. Érkeztetési szám: EB00591443

01 Fővárosi Törvényszék

K-Monitor Közhasznú Egyesület

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

K-Monitor Közhasznú Egyesület

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

8 1 12

    

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9

0 1 0 0 P k 6 0 0 2 7  2 0 0 7

1 8 1 9 3 2 8 8 1 4 2

Bor Mihály Jakab

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

12 210 16 439

12 210 16 159

280

56 595 68 858

3 046 300

53 549 68 558

764 11 624

69 569 96 921

25 025 38 876

15 489 25 025

9 536 13 851

257 3 633

257 3 633

44 287 54 412

69 569 96 921

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

4 984 4 507 4 984 4 507

46 990 95 416 46 990 95 416

11 104 11 104

46 084 90 410 46 084 90 410

3 408 8 613 3 408 8 613

2 607 4 151 2 607 4 151

54 581 104 074 54 581 104 074

54 581 104 074 54 581 104 074

16 106 39 821 16 106 39 821

20 749 35 644 20 749 35 644

6 529 7 796 6 529 7 796

4 081 5 683 4 081 5 683

4 081 6 743 4 081 6 743

28 2 332 28 2 332

45 045 90 223 45 045 90 223

45 045 90 223 45 045 90 223

9 536 13 851 9 536 13 851

9 536 13 851 9 536 13 851

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

1 199 1 230 1 199 1 230

5 413 9 420 5 413 9 420

1 199 1 230 1 199 1 230

3 408 8 613 3 408 8 613

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

K-Monitor Közhasznú Egyesület

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

8 1 12

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 2 7  2 0 0 7

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9

1 8 1 9 3 2 8 8 1 4 2

Bor Mihály Jakab

Korrupcióellenes kutatás, érdekérvényesítés 

2010/293(XII.22.)korm.r. 13/A.§. 

folyamatosan értékeli a korrupciós helyzetet és a korrupcióellenes kormányzati tevékenység helyzetét

állampolgárok, döntéshozók, szakmai szervezetek

400000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

K-Monitor Közhasznú Egyesület

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

8 1 12

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 2 7  2 0 0 7

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9

1 8 1 9 3 2 8 8 1 4 2

Bor Mihály Jakab

Közpénzfelhasználás civil ellenőrzése

2015.évi CXLIII.tv. 2.és 187.§.

a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás...hirdetmények ellenőrzése

állampolgárok, újságírók, hatóságok

250000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

K-Monitor Közhasznú Egyesület

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

8 1 12

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 2 7  2 0 0 7

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9

1 8 1 9 3 2 8 8 1 4 2

Bor Mihály Jakab

Küzdelem a nyílt adatokért 

2011.évi CXII. 38§(2)

a...nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése...

állampolgárok, civilek, újságírók, közig, üzleti szféra

1500000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

K-Monitor Közhasznú Egyesület

1 0 7 7 Budapest

Rózsa utca

8 1 12

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 2 7  2 0 0 7

0 1 0 2 0 0 1 2 4 3 9

1 8 1 9 3 2 8 8 1 4 2

Bor Mihály Jakab

Korrupcióval kapcsolatos tájékoztatás

2005.évi CXXXIV. törvény 13.cikk

...aktív részvétel...elősegítése a korrupció...leküzdésében...ismeretek bővítése...

állampolgárok, újságírók

900000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

ügyvezető alelnök 6 529 7 796

6 529 7 796

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

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

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

54 581 104 074

1 199 1 230

53 382 102 844

45 045 90 223

20 749 35 644

45 045 90 223

9 536 13 851

11 11

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  13 .49 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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K-Monitor Közhasznú Egyesület  

 

Kiegészítő melléklet 

a 2021. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 
            A szervezet alapadatai 

 
Jogi személy neve: K-Monitor Közhasznú Egyesület 

Az egyesület angol neve: K-Monitor Public Benefit Association 

Székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 8. 1.em. 12. 

Elektronikus elérhetősége: info@k-monitor.hu 

      Nyilvántartási száma: 01-02-0012439 

Statisztikai számjele: 18193288-7220-529-01 

      Adószáma: 18193288-1-42  

      Alapítás időpontja: létesítő okirat kelte: 2007. február 20. 

      Bejegyzés időpontja: 2007. április 13. 

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2007. április 13. 

Alapító tagjai: belföldi magánszemélyek 

 

Az Egyesület célja és feladatai:  
Egy korrupció-kutató civil fórum megteremtése, amely nyilvánosságot ad magyarországi és 

nemzetközi tudományos korrupciós kutatásoknak, közérdek védelmében jogi úton fellép, 

érdekérvényesítést végez, és olyan eszközöket fejleszt, amelyek növelik a közpénzköltések 

átláthatóságát, segítik a korrupció elleni fellépést és serkentik az állampolgári részvételt. 

Célunk továbbá a téma folyamatos napirenden tartása, korrupciós ügyek alakulásáról, 

kimenetéről honlapunkon tájékoztatást adni. E cél érdekében az egyesület szimpóziumokat, 

konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat szervez korrupcióval kapcsolatos témák 

megvitatására, valamint létrehoz egy internetes honlapokat és eszközöket, mindenekelőtt egy 

közpénzköltéseket követő, szabadon hozzáférhető korrupciós adatbázist. Az egyesületet 

működése során nyitottság, függetlenség, kritikai szemléletmód jellemzi és tartózkodik 

mindennemű megkülönböztetéstől. Az egyesület törekszik a hasonló jellegű tevékenységet 

folytató szervezetekkel való kapcsolatteremtésre és együttműködésre, hazai és nemzetközi 

szinten egyaránt.  

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt csak a lent meghatározott tevékenységekre fordíthatja. 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységeinek részletezése a 2011.évi CLXXV. törvény 

34.§.(1).a. szerint: 

- Közpénzfelhasználás civil ellenőrzése 

Közfeladat: a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése (2011.évi CVIII. törvény 1.§., 167.§.) 

- Küzdelem a nyílt adatokért 

Közfeladat: a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése (2011.évi CXII. törvény 38.§.(2)) 

- Korrupcióval kapcsolatos tájékoztatás, kutatás 

Közfeladat: magánszemélyek és állami szektoron kívüli csoportok, mint például a civil 

társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a közösségi alapú szervezetek aktív 

részvételének elősegítése a korrupció megelőzésében és leküzdésében, a közvélemény 

ismereteinek bővítése a korrupció létezéséről, okairól és veszélyességéről. (2005.évi 

CXXXIV. törvény 13.cikk) 
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I. A számviteli beszámolót aláíró vezető tisztségviselő neve és címe, az elkészítés során  

      felmerült információk 

 

            Aláíró vezető tisztségviselő neve: Bor Mihály Jakab 

            Aláíró vezető tisztségviselő címe: 1026 Budapest, Orsó utca 3. 

 

            A beszámolót regisztrált könyvelő állította össze: 

            Neve: Kauker Zsoltné 

            Regisztrációs száma:  122733 

 

II. A számviteli politika és az elszámolási módszerek bemutatása 

 

           A mérlegkészítés időpontja 

           Az Egyesület üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 

           Az üzleti év időszaka: 2021.január 01.-2021.december 31. 

           A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 30. 

 

A számviteli politika kialakításánál alapvető cél az volt, hogy az Egyesület adottságainak, sajátosságainak 

leginkább megfelelő értékelési módokat, elszámolási eljárásokat és az ehhez kapcsolódó 

eredménykimutatási formát írjon elő a törvény keretein belül. Az alkalmazott eljárások, módszerek a 

mindenkori valós pénzügyi és gazdasági helyzetet tükrözzék, továbbá megfelelő, gyors információt 

szolgáltasson a vezetés részére. 

A számviteli politika rendelkezéseiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. 

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak. 

A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. 

 

A beszámoló formája 

Az Egyesület a Számviteli Törvényben rögzített beszámolási formák közül az Egyszerűsített éves 

beszámolót alkalmazza. 

 

A mérleg típus „A” változat, további alábontás nem lett alkalmazva. 

Az eredménykimutatás formája „A” típusú, összköltség eljárású. 

 

Könyvvezetés pénzneme 

Az Egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 

 

Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a hiba 

feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét érintő 

változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg 

főösszegének 2%-át meghaladja, illetve, ha a 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 

millió forintot. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok 

között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek forintra történő átszámításánál az MNB által 

közzétett, hivatalos devizaárfolyamot alkalmazzuk. 

             

Könyvvizsgálat 

Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

 

Az alkalmazott értékelési eljárás 

A tárgyi eszközök beszerzési költségen kerülnek állományba vételre. 
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Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere 

 Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből 

adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 

figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.      

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 

eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra 

kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.  

 
Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 

eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 

beszerzési érték 10%-t vagy ha az kevesebb mint 200 e Ft. 

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. 

Nem jelentős akkor sem ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve) vagy 

hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.  

                    

Értékhelyesbítések alkalmazása 

Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, 

sem értékelési tartalék nem szerepel. 

 

Ki nem emelt tételek értékelése 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 

értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 

 

Eltérés a törvény előírásaitól 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól 

való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

 

 

III.  A mérlegben, eredménykimutatásban szereplőekkel kapcsolatos kiegészítések 

 

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források 

állományára gyakorolt – a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan 

szereplő – hatása (ha volt): nem volt. 

 

A vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök vagy a nevükben vállalt 

garanciák (ha volt): nem volt. 

 

Kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyletek, ha azok nem a szokásos piaci feltételek között 

valósultak meg (ha volt): nem volt. 

 

Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott- az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokból eredő, 

az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni- pénzügyi helyzetre, az eredményre 

gyakorolt hatásuk (ha volt): nem volt. 

 

Kapcsolt vállalkozással szembeni tétel (eFt)        Anyavállalattal szemben         Leányvállalattal szemben 

Tartósan adott kölcsön 

Követelések 

Hátrasorolt kötelezettségek 

Tartós kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
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A mérlegben kimutatott kötelezettségekből azok, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év: 

nem volt. 

Azon kötelezettségek, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak: nem volt. 

A biztosítékok fajtája és formája (ha volt): nem volt. 

 

A visszavásárolt saját üzletrészek adatai, ideértve a saját üzletrészek megszerzésének indoka, a saját 

üzletrészek száma és névértéke, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya, a saját üzletrészek 

visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összege, továbbá az 

üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került üzletrészek együttes száma 

és névértéke (ha volt): nem volt. 

 

IV. Számszaki kiegészítések 

 

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 6 fő 

Kivételes nagyságú bevételek és azok jellege: 0 eFt. 

Kivételes nagyságú ráfordítások és azok jellege: 0 eFt. 

 

V. Egyéb kiegészítések 

 

 

Támogatási programmal kapcsolatos adatok 

 

1. Támogatási program elnevezése: Korrupcióellenes együttműködés Kelet Európai országokkal  

            Támogató megnevezése: CEELI Institute 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2020.10.20-2022.09.29 

Támogatási összeg: 25.602.498,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 10.106.976,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 5.801.379,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 8.181.844,- Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 4.734.068,- Ft 

- Dologi: 1.067.311,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 5.801.379,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a szervezésben résztvevő munkatársak bérére, illetve irodabérletre fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A projektben a K-Monitor és cseh, román, bolgár, illetve szlovák partnerei a közérdekű bejelentők 

védelmével, illetve az egészségügy területén zajló közbeszerzésekkel és kinevezési gyakorlatokkal 

kapcsolatban végeznek elemzői munkát és tesznek közpolitikai ajánlásokat. 2021-ban ezentúl a COVID 

oltások elosztásával, a hálapénz kivezetésének hatásaival, a mentesített beszerzésekkel és az egészségügyi 

vezető kinevezési gyakorlatával foglalkoztunk.    

 

     

2. Támogatási program elnevezése: Promoting Local Government Accountability 

            Támogató megnevezése: National Endowment for Democracy 

              Támogatás forrása: nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2020.02.01-2021.03.31. 

Támogatási összeg: 23.173.280,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 11.330.848,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 11.330.848,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 
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Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 1.726.236,- Ft 

- Dologi: 8.842.612,- Ft 

- Felhalmozási: 762.000,- Ft 

- összesen: 11.330.848,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a szervezésben résztvevő munkatársak bérére, külföldi szakértők díjára, online 

rendezvényszervezésre és informatikai fejlesztésre fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A NED által támogatott regionális projektünkben Magyarország, Lengyelország és Románia példáján 

elemeztük, hogy mitől működnek sikeresen civil - önkormányzati együttműködések: milyen kihívásokkal 

szembesülnek rendszeresen a résztvevő felek, milyen területeken értek el sikereket. A kutatás során több, 

mint hatvan interjút készítettünk érintettekkel, továbbá együttműködtünk számos civil szervezettel helyi 

közpolitikai kérdések megvitatásában. A projekt egy nemzetközi online konferenciával zárult 2021 elején.    

 

 

3. Támogatási program elnevezése: Promoting Local Government Accountability in the post-

Covid Period 

            Támogató megnevezése: National Endowment for Democracy 

              Támogatás forrása: nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2021.07.1.-2023.06.30. 

Támogatási összeg: 46.208.000,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 11.552.000,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 9.066.576,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 18.772.000,- Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 2.746.593,- Ft 

- Dologi: 6.319.983,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 9.066.576,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a szervezésben résztvevő munkatársak bérére, külföldi szakértők díjára, interjúk és 

esettanulmány készítésre fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A 2021 nyarán indult, a NED által támogatott regionális projektünkben Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Románia példáján elemeztük, hogy milyen hatással van koronavírus járvány a helyi 

önkormányzatiságra, és a helyi közösségek demokratikus működésre. 2021-ben egy összehasonlító 

elemzés készült az említett országokban lezajlott jogszabályi változások és helyi intézkedések hatásairól, 

illetve előkészítő munkát végeztünk a 2022-ben tervezett tematikus elemzésekhez, vagyongazdálkodás, 

információszabadság és helyi nyilvánosság témakörökben. 

 

 

4. Támogatási program elnevezése: EU pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló eszközök 

felmérése 

Támogató megnevezése: Open Society Foundations Initiative for Europe 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2021.07.01.-2022.05.01. 

Támogatási összeg: 28.989.981,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 17.393.989,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 11.411.376,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 14.494.991,- Ft 
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Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 5.466.427,- Ft 

- Dologi: 5.944.949,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 11.411.376,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a projektben résztvevő munkatársak bérére, ügyvédi költségekre, partnerünk (Átlátszó.hu) 

újságírói tevékenységére és cégadatok megvásárlására fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A projekt célja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló eszköztár tesztelése, az 

adófizetői pénzek védelmét szolgáló jogszabályi és intézményi keretek értékelése, és javaslatok készítése 

ezek javítására. Ezen belül kiemelten foglalkoztunk az agrártámogatások elosztásával, a közbeszerzési 

adatok átláthatóságával, a helyreállítási terv értékelésével, és a pénzügyi feltételességi mechanizmus 

alkalmazhatóságának kérdésével. A projekt az Átlátszó.hu-val együttműködésben zajlott. 

 

 

5. Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint felajánlott összege – SZJA 1% 

Támogató megnevezése: Magánszemélyek 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2019.09.26.-2022.12.31. 

Támogatási összeg: 2.595.878,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 1.249.459,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.249.459,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 0 Ft 

- Dologi: 0 Ft 

- Felhalmozási: 1.249.459 Ft 

- összesen: 1.249.459,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A korábbi évekről tartalékolt SZJA 1%-ot a 2021-ben megvalósított partimap.hu alkalmazás 

fejlesztésének informatikai költségeinek részbeni fedezésére fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A K-Monitor az EU támogatásával egy térképes részvételi alkalmazást hozott létre, amelynek célja, hogy 

állami, önkormányzati intézmények egy ingyenes, nyílt forráskódú eszköz segítségével könnyedén 

bevonhassák az érintett társadalmi csoportokat az általuk megvalósított fejlesztések tervezésébe, 

monitorozásába. A program kifejezetten a közlekedési projektek segítségére lett finomhangolva a Magyar 

Kerékpárosklubbal együttműködésben. 

 

 

6. Támogatási program elnevezése: Működési támogatás 

Támogató megnevezése: Sigrid Rausing Trust 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2020.04.01.-2021.03.31. 

Támogatási összeg: 17.960.783,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 8.055.516,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 8.055.516,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
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- Személyi: 1.591.925,- Ft 

- Dologi: 3.792.105,- Ft 

- Felhalmozási: 2.671.486,- Ft 

- összesen: 8.055.516,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A korábbi évekről tartalékolt SZJA 1%-ot a 2021-ben megvalósított partimap.hu alkalmazás 

fejlesztésének informatikai költségeinek részbeni fedezésére fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A támogatás lehetővé tette, hogy monitorozzuk a kormány járványkezelését és a TASZ-szal 

együttműködésben korrupciófigyelő jelentést készítsünk. Ezentúl dolgoztunk önkormányzati költségvetés 

vizualizáción és részvételi költségvetések megtervezésén. Frissítettük a civilzseb.hu átláthatósági 

alkalmazásunkat, és a támogatás az egyesület működési költségeinek fedezéséhez is hozzájárult. 

 

 

7. Támogatási program elnevezése: Működési támogatás 

Támogató megnevezése: Sigrid Rausing Trust 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2021.04.01.-2022.03.31. 

Támogatási összeg: 24.364.561,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 18.273.421,- Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 14.286.681,- Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 24.364.561,- Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 7.459.114,- Ft 

- Dologi: 5.201.471,- Ft 

- Felhalmozási: 1.626.096,- Ft 

- összesen: 14.286.681,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást IT fejlesztésre,  munkatársak bérére, szakértők díjára, esettanulmány, kiadványok 

készítésre, rezsi költségre fordítottuk.                  . 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A támogatás lehetővé tette, hogy a korábbinál intenzívebben dolgozzunk az információszabadság 

programunkon és monitorozzuk a kormány járványkezelését és a TASZ-szal együttműködésben 

korrupciófigyelő jelentést készítsünk. Dolgoztunk önkormányzati költségvetés vizualizáción és részvételi 

költségvetések megtervezésén, illetve kiegészítő fejlesztéseket tudtunk végezni több informatikai 

alkalmazásunkon is. A támogatás az egyesület működési költségeinek fedezéséhez, a munkatársak részére 

biztosított képzésekhez is hozzájárult. 

 

 

8. Támogatási program elnevezése: Költségvetési átláthatóság erősítése 

Támogató megnevezése: Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2021.06.01.-2021.12.10. 

Támogatási összeg: 3.637.801,- Ft 

ebből tárgyévre jutó összeg: 3.637.801,- Ft 

tárgyévben felhasznált összeg: 3.637.801,- Ft 

tárgyévben folyósított összeg: 3.637.801,- Ft 

- Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 2.135.963,- Ft 

- Dologi: 1.501.838,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 
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- összesen: 3.637.801,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a projekt megvalósításában résztvevő munkatársak bérére, külső kutató költségeire, 

informatikai fejlesztésére és esemény szervezésére fordítottuk.. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A prágai Böll Alapítvány támogatásával 2021-ben az önkormányzati illetve az állam költségvetésének 

átláthatóságával foglalkoztunk. Az eredetileg önkormányzatok számára készült Közérthető Költségvetés 

alkalmazásunkat átalakítva elkészítettük a 2022-es elfogadott központi költségvetés több, mint 1500 sort 

tartalmazó interaktív weboldalát, és egy kiadványt is publikálunk, amelyben Romhányi Balázs, a KFIB 

vezetője kalauzolja el az olvasót a a költségvetési adatok világába. 

 

 

9. Támogatási program elnevezése: Partimap - Online társadalmi részvételi platform fejlesztése 

Támogató megnevezése: EU Bizottság 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2020.11.01-2021.12.31. 

Támogatási összeg: 7.620.025,- Ft 

ebből tárgyévre jutó összeg: 7.254.025,- Ft 

tárgyévben felhasznált összeg: 7.254.025,- Ft 

tárgyévben folyósított összeg: 2.206.538,- Ft 

- Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 1.893.000,- Ft 

- Dologi: 1.783.000,- Ft 

- Felhalmozási: 3.578.025,- Ft 

- összesen: 7.254.025,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a szervezésben résztvevő munkatársak bérére, informatikai fejlesztésre, szakmai partnerünk 

megbízási díjára és közvetett költségekre fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A Partimap egy térképes online felület, amely kerékpárral közlekedő állampolgárok számára közelebb 

hozza a városi infrastruktúra közpolitikai problémáit, és tágabban a fejlesztéspolitika dilemmáit, hogy 

ezzel aktívabb állampolgárrá is váljanak. A felület ingyenesen elérhető állami és önkormányzati 

intézmények számára, annak érdekében, hogy projektjeik során minél egyszerűebben biztosíthassanak 

lehetőséget arra, hogy az érintett felek részt vehessenek a fejlesztések tervezésében, monitorozásában. Az 

alkalmazást a tesztidőszakban a Erzsébetváros Önkormányzata és a BKK is használta és a Magyar 

Kerékpárosklubbal együttműködésben készült. 

 

 

10. Támogatási program elnevezése: Hálapénz a szülészetben / Maternity Project 

Támogató megnevezése: Open Society Foundations Initiative for Europe 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2020.12.01.-2021.12.01. 

Támogatási összeg: 5.821.600,- Ft 

ebből tárgyévre jutó összeg: 5.821.600,- Ft 

tárgyévben felhasznált összeg: 5.821.600,- Ft 

tárgyévben folyósított összeg: 5.821.600,- Ft 

- Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 2.122.888,- Ft 

- Dologi: 3.698.712,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 5.821.600,- Ft 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a projektben résztvevő munkatársak bérére, szakértői megbízásokra és online hirdetésekre 

fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A projekt során követtük a szülészeti hálapénz tiltásának hatásait az ellátásra és hogy mennyiben szorult 

valójában vissza a hálapénz. Ehhez tovább dolgozunk az igyszultem.hu adatbázisunkon, amelyet az 

évvégére közel 20.000 nő töltött ki, elemeztük az állam által gyűjtött szülészeti adatokat, cikksorozatot 

indítottunk a témában a 24.hu-val, a 444.hu-val pedig egy tematikus videó elkészítésén dolgoztunk. A 

projekt az Emma Egyesülettel együttműködésben történt. 

 

 

11. Támogatási program elnevezése: RECORD – közbeszerzési átláthatóság növelése 

Támogató megnevezése: Európai Bizottság 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2019.01.01 - 2021.06.30. 

Támogatási összeg: 28.750.394,- Ft 

ebből tárgyévre jutó összeg: 3.602.721,- Ft 

tárgyévben felhasznált összeg: 10.998.798,- Ft 

tárgyévben folyósított összeg: 7.213.068,- Ft 

- Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 3.602.721,- Ft 

- Dologi: 7.396.077,- Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 10.998.798,- Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a projekt megvalósításában résztvevő munkatársak bérére, informatikai és adatelemzői 

munkára fordítottuk. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A RECORD projekt egy lengyel-magyar-román-spanyol együttműködésben megvalósuló munka, amely 

az értékhatár alatti közbeszerzésekben rejlő korrupciós kockázatokkal foglakozik. A projekt során a 

partnerek közbeszerzési adatbázist építettek, az adatok alapján elemzést végeztek, és összehasonlították 

az országok adatközlési gyakorlatát.  2021-ben a K-Monitor a projekt keretében létrejött tenders.guru 

oldalon található közbeszerzési adatok mesterséges intelligenciára épülő kockázatelemzését végezte, 

kibővítette a redflags.eu programot, frissítette az oldalon működő szűrőket és szakpolitikai ajánlásokat 

készített.        

 

 

12. Támogatási program elnevezése: Code for Hungary / C4HU közösségfejlesztés 

Támogató megnevezése: EDGE Funders Alliance (FundAction) 

Támogatás forrása: nemzetközi forrás  

Támogatás időtartama: 2022.01.01.-2022.11.30. 

Támogatási összeg: 6.853.870,- Ft 

ebből tárgyévre jutó összeg: 0 Ft 

tárgyévben felhasznált összeg: 0 Ft 

tárgyévben folyósított összeg: 6.853.870,- Ft 

- Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 0 Ft 

- Dologi: 0 Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 0 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
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A projekt terhére 2021-ben nem költöttünk még pénzt. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A támogatást a K-Monitor arra kapta, hogy közösségi programokkal, közösségszervezéssel erősítse meg a 

Code for Hungary nevű, önkéntes informatikusok és civilek együttműködésére épülő kezdeményezését. 

 

 

13. Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint felajánlott összege – SZJA 1% 

Támogató megnevezése: Magánszemélyek 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021.09.21.-2023.12.31. 

Támogatási összeg: 1.229.529,- Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 0 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 0 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1.229.529 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:  
- Személyi: 0 Ft 

- Dologi: 0 Ft 

- Felhalmozási: 0 Ft 

- összesen: 0 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A 2021-ben kiutalt SZJA 1%-ot a 2022-es évben tervezzük felhasználni. 

 

             Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Korrupcióellenes szervezetként 2021-ben is követtük a közpénzek útját, rámutattunk visszaélésekre, 

segítettük az egyre szűkülő nyilvánosságban az információhoz jutást, illetve alternatívát mutattunk a 

hatalomgyakorlás kirekesztő és tekintélyelvű módjával szemben. 2021-ben száznál is több közérdekű 

adatigénylést nyújtottunk be. Ahol nem kapunk adatot, ott perre mentünk. A városfejlesztési források 

hatékonyabb felhasználása érdekében készítettük a Partimap nevű térképes részvételi felületünket. 

Közérthető költségvetési weboldalt fejlesztettünk Józsefvárosnak, Újpestnek és az I. kerületnek, és 

elkészítettük a 2022-es központi költségvetés több, mint 1500 sort tartalmazó vizualizációját. Folytattuk a 

szülészeti ellátást érintő korrupcióval kapcsolatos munkánkat, minden nap bővítettük a K-Monitor 

közpénzes-korrupciós adatbázisát, amely közel 50.000 cikket tartalmaz. Folyamatosan frissítettük a NER 

Hotelt, illetve ismét feltártuk, hogy kikhez jut a legtöbb agrártámogatás. Kutatásaink során vizsgáltuk a 

közérdekű bejelentőket védő szabályokat, az önkormányzati közbeszerzéseket, a közigazgatásban 

használt algoritmusokat; a TASZ-szal negyedéves jelentésekben követtük, hogy a járványkezelés álcája 

alatt, hogy készült a választásokra a kormány. 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 23. 
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