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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.) bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. 
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2. Rövid beszámoló a K-Monitor 2009 éves tevékenységéről: 

 
Az egyesület 2007. február 20.-án tartotta alakuló gyűlését, ahol az alapítók a következőképpen 

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 hozzáférhető korrupciós adatbázissal, valamint szimpóziumokat, 

konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat szervez korrupcióval kapcsolatos témák megvitatására.  

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. 

 

Ennek megfelelően az egyesület 2009-es tevékenysége a következőképp alakult: 

2.1. A 2008-as év során elkészült honlapot (www.k-monitor.hu) az egyesület 2009-ben is napi 

szinten frissítette és nekilátott a teljes körű archívum elkészítésének, idén először állandó fizetett 

alkalmazottak segítségével. A munka napi sajtófigyelést és adatbázis-szerkesztési feladatokat jelent, 

amelyet 2009 második félévétől 3 állandó szerkesztő és számos önkéntes végez.  

   

2.2. 2009 márciusában az egyesület elnyerte a CEE Trust alapítvány támogatását meglévő 

adatbázisa továbbfejlesztésére és egy új, közérdekű bejelentésekre (whistleblowing) is alkalmas 

elektronikus felület elkészítésére. Májusban a Norvég Civil Támogatási Alap kiegészítő forrást ítélt 

meg az egyesületnek ugyanerre a projektre.  A projekt 2 éves, ebből az első év során a 

projektköltségek kevesebb, mint fele került elköltésre. (Részletesen ld. számviteli beszámoló!) 

A weboldal célja, hogy az információ-gyűjtés és átadás segítségével bemutassa a whistleblowing 

(közérdekű bejelentés) rendszerét Magyarországon, és ez által hozzájáruljon a korrupció 

visszaszorításához. A honlap a meglévő és folyamatosan bővített adatbázis mellett rendszeres 

tájékoztatást nyújt az aktuális ügyekről, a whistleblowing mibenlétéről, a külföldi jogszabályok és 

jó gyakorlatok alakulásáról és helyzetéről, a hazai jogalkotási folyamatokról, a jogsegély és 

jogvédelem lehetőségeiről, a vonatkozó munkajogi információkról. A honlap ezen felül interaktív 

felületként is működik: egy blog segítségével a látogatók megoszthatják egymással saját 

tapasztalataikat, élményeiket, ismereteiket, illetve havi rendszerességgel az egyesület által felkért 
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szakértők bemutatják a szakterületükhöz kapcsolódó legrelevánsabb korrupciós problémákat, 

válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, felvetéseire.   

Az új honlap korrupciós térképet és számlálót is tartalmazni fog. Az egyesület a honlapot a 

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Transparency International Magyarország és más 

szakértők segítségével készítette el. A honlap 2010 elején kerül a nyilvánosság elé.  

 

2.3. 2009 októberében az egyesület a Társaság a Szabadságjogokért szervezettel közösen pályázott 

a Nyílt Társadalom Intézethez (OSI) egy nemzetközi whistleblowing honlap elkészítésére. A 

pályázatot a két szervezet konzorciuma novemberben elnyerte, ezek után megkezdődött a projekt 

előkészítése, a résztvevő szervezetek kiválasztása, megkeresése. A projektet a két szervezet 2010-

ben fejezi be.   

 

2.4. Az egyesület 2009-ben saját oknyomozó tevékenységbe kezdett. A beérkező (növekvő számú) 

bejelentések és a sajtó által félbehagyott korrupciós ügyek esetében a szervezet saját adatkikérő és 

kutatómunkát folytat, adott esetben pedig jogi lépéseket tesz. A tényfeltárás eredményét a szervezet 

korrupciós honlapján publikálja, és közlemények formájában megküldi a sajtó képviselőinek is. 

Oknyomozó munkájában az egyesületet a TASZ segíti. A szervezet mindemellett 2009-ben is részt 

vett jogszabály-tervezetek véleményezésében, döntés-előkészítő folyamatokban.   

 

2.5. Megnövekedett feladatainak összehangolt és koordinált elvégzéséhez az egyesület 2009-ben 

kiszélesítette gyakornoki és önkéntes programját, amelynek köszönhetően 2010 elejétől a szervezet 

3 állandó alkalmazottja mellett számos önkéntes segíti a szerkesztési, kutatási, adatkikérési, egyéb 

jogi és projektkoordinátori feladatokat.  

 

2.6. Az új adatbázis és whistleblowing blog minél szélesebb és az egész országot lefedő 

közönséghez való eljuttatása, továbbá a hiteles oknyomozó és lobbi-tevékenység érdekében a 

szervezet 2009-ben széleskörű hálózatépítésbe fogott, és meglévő jó partnerkapcsolatai mellett 

felkutatta a munkája iránt érdeklődő újságírókat, médiumokat, szakértőket, partnerszervezetek és 

nemzetközi szervezeteket. A hálózatépítést az új honlap 2010-es bemutatása és a megfelelő 

sajtónyilvánosság kialakítása után az egyesület a következő évben tovább szeretné folytatni.   

 

2.7. A szervezet 2009-ben is részt vett előadásokon, konferenciákon, szimpóziumokon és havi 

rendszerességgel szemináriumokat tartott érdeklődők számára.  
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3. A K-Monitor Közhasznú Egyesület jelentése a 2009-as esztendőről 
 

 

 

3.1. Számviteli Beszámoló  

 

A K-Monitor Közhasznú Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 9.416.e Ft 

és a saját tőke 1.556.e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 3.8. pontjánál található. 

 

 

3.2. Költségvetési támogatás felhasználása  

 

A szervezet 2009-ben 200.000 Forint működési támogatásban részesült a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium részéről (NCA-KM-09-1469 0358/2009), amelyből 75.000 forintot használt fel 2009-

ben. A támogatás felhasználásának időtartama 2009. június 1.-től 2010. május 31.-ig tart. A 

támogatás utalásának dátuma 2009. október 8. A támogatás felhasználásáról legkésőbb 2010. június 

30-ig kell beszámolót és elszámolást készíteni. Mivel szervezetünk 2009-ben lett először jogosult 

költségvetési támogatás fogadására, ezért ez 200.000 Forintos növekedést jelent az előző évhez 

képest. A szervezet más költségvetési támogatásban nem részesült. 

  

 

3.3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka 1.411.e Ft-tal nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben 

jelentésünk 3.7. pontja mutatja be.  

 

 

3.4. Cél szerinti juttatások kimutatása  

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 
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3.5. Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

 

A szervezet 2009-ben 200.000 Forint működési támogatásban részesült a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium részéről (NCA-KM-09-1469 0358/2009), amelyből 75.000 forintot használt fel 2009-

ben. A támogatás felhasználásának időtartama 2009. június 1.-től 2010. május 31.-ig tart. A 

támogatás utalásának dátuma 2009. október 8. A támogatás felhasználásáról legkésőbb 2010. június 

30-ig kell beszámolót és elszámolást készíteni. Mivel szervezetünk 2009-ben lett először jogosult 

költségvetési támogatás fogadására, ezért ez 200.000 Forintos növekedést jelent az előző évhez 

képest. A szervezet más költségvetési támogatásban nem részesült. 

 

 

3.6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege. 

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 4.058.e Ft volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél 

indokolatlan kifizetés nem történt. A juttatások megoszlása jelentésünk 3.7. pontjában található. 
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3.7. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó mutatók: 

 

EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: K-MONITOR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET      

EGYESÜLET CÍME: 1077 BUDAPEST, RÓZSA UTCA 8.   

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2009. év 
                       adatok E Ft-ban 

Előző év(ek) 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 

1. 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 

     2 276          7 597    

2.     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás           75            133    

3.          a) alapítótól           75        

4.          b) központi költségvetésből           125    

5.          c) helyi önkormányzattól       

6.          d) társadalombiztosítótól       

7.          e) egyéb, ebből 1%..........................               8    

8.     2. Pályázati úton elnyert támogatás         547          5 603    

9.     3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel       

10.     4. Tagdíjból származó bevétel           50              25    

11.     5. Egyéb bevétel      1 604          1 836    

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele       

13. C. Összes bevétel (A.+B.)      2 276          7 597    

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)      2 127          6 186    

15.     1. Anyagjellegű ráfordítások         505          1 156    

16.     2. Személyi jellegű ráfordítások      1 153          4 058    

17.     3. Értékcsökkenési leírás         468            801    

18.     4. Egyéb ráfordítások            1                2    

19.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai           169    

20.     6. Rendkívüli ráfordítások       

21. 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

            -                 -    

22.     1. Anyagjellegű ráfordítások       

23.     2. Személyi jellegű ráfordítások       

24.     3. Értékcsökkenési leírás       

25.     4. Egyéb ráfordítások       

26.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

27.     6. Rendkívüli ráfordítások       

28. F.  Összes ráfordítás (D.+E.)      2 127          6 186    

29. G.  Adózás előtti  eredménye (B.-E.)             -                 -    

30. H.  Adófizetési kötelezettség       

31. I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)             -                 -    

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)         149          1 411    
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 4058 
34.     1. Bérköltség 3205 
35.        ebből: - megbízási díjak   
36.                  - tisztelet díjak   
37.     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 
38.     3. Bérjárulékok 848 
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások   
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás   
41. D. Továbbutalt támogatás   
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3.8. A mérleghez kapcsolódó mutatók 

EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:    K-MONITOR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET   

EGYESÜLET CÍME: 1077 BUDAPEST, RÓZSA UTCA 8.    

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE  

2009. év 
   

              
adatok E Ft-

ban        

Előző év(ek) Sor-
szám A tétel megnevezése 

Előző év 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)      1 134           1 647    

2. I.     IMMATERIÁLIS JAVAK      1 134           1 647    

3. II.    TÁRGYI ESZKÖZÖK       

4. III.    BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5. IV.   BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       

6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok)        130           7 561    

7. I.      KÉSZLETEK       

8. II.     KÖVETELÉSEK          57               12    

9. III.    ÉRTÉKPAPÍROK       

10. IV.   PÉNZESZKÖZÖK          73           7 549    

11. C. Aktív időbeli elhatárolások          21             208    

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor )      1 285           9 416    

13. D. Saját tőke (14.-19. sor)        145           1 556    

14. I.     INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE       

15. II.     TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -          4             145    

16. III.    LEKÖTÖTT TARTALÉK       

17. IV.   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

18. 
V.    

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú 
tevékenységből) 

       149           1 411    

19. 
VI.   

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL   

    

20. E. Céltartalék       

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)          57             947    

22. I.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

23. II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK          57             947    



 1

24. G. Passzív időbeli elhatárolások      1 083           6 913    

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)      1 285           9 416    

 

 

 

 

4.  Záradék 

 

 
A K-monitor Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010.02.13-i ülésén elfogadta a 2009 éves 

tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. 

 

A K-monitor Közhasznú Egyesület közgyűlése a 2011.01.24-i ülésén módosított a 2009 éves 

tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. 

 

 

 

 

Kelt: 2011. 01. 24. Budapest 

.……………. 

Iljicsov András 

Elnök 


