Közhasznúsági melléklet
2017. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft

1.2 Székhely
Irányítószám: 1084

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest

Déri Miksa

10.

utca

Közterület jellege:
Lépcsőház:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

Ajtó:
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1.4 Szervezet adószáma:
1.5 Képviselő neve:

Dr. Bodoky Tamás Richárd

A Társaság által kiadott atlatszo.hu internetes sajtótermék rendszeresen közöl tényfeltáró írásokat,
ezekkel összefüggésben a Társaság közérdekűadat-igényléseket tett, amelyek eredményeként egyes
közérdekű adatokat nyilvánosságra hozott, mások esetében bírósághoz fordult a közérdekű adatok
nyilvánosságához való jog érvényesülése érdekében. A Társaság kimittud.org címen
közérdekűadat-igénylő portált működtetett, amelyen keresztül bárki indíthat közérdekűadatigényléseket, továbbá blogszolgáltatást biztosít és üvegzsebfigyelő szolgáltatást üzemeltet.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tétele

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §
(1) bekezdése],
a környezeti információk hozzáférhetővé tétele [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése és
51. § (1) bekezdése
a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok hozzáférhetővé tétele [Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdés].

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

a teljes magyar népesség (a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
jogosultjai)

2,601,382

A Társaság által kiadott atlatszo.hu sajtóterméknek összesen 2,234,961 egyedi látogatója volt. A
Társaság által kiadott internetes sajtótermékekben több mint 1000 cikk és blogbejegyzés jelent
meg. A Társaság által működtetett a közérdekűadat-igénylő portálon 1915 adatigénylés indult.
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1.548.000

1.548.000

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1.548.000

1.548.000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
ügyvezető

6.2

A.

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

94.547

103.647

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

0

0

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)]

94.547

103.647

H. Összes ráfordítás (kiadás)

92.221

101.152

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

55.137

52.651

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

92.221

101.152

K. Adózott eredmény

2.326

2.495

39

58

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

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

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

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

X

Társadalmi támogatottság mutatói

Nem

Mutató teljesítése

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

X

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

X

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

X

Támogatási program elnevezése: Institutional Support and 2015 and Strengthening Organizational
Legitimacy 2015-2017
Támogató megnevezése:Budapest Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI)
Támogatás forrása: Támogatás időtartama: 2015.08.01.-2018.08.01.
Támogatási összeg: 203,120 USD
- ebből tárgyévre jutó összeg: teljes: 8 106 617 Ft
- ebből tárgyévben felhasznált összeg: 8 106 617 Ft
- ebből tárgyévben folyósított összeg: 14 688 300 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 3 635 008Ft
Dologi 4 471 609 Ft
Felhalmozási 0
Összesen: 8 106 617 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az atlatszo.hu szervezeti kommunikációja a saját és egyéb médiacsatornákon.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az atlatszo.hu ismertségének és magánadományozói körének fenntartása érdekében végzett
kommunikációs és marketing tevékenységek. A szervezet munkájának adminisztratív támogatása.

Támogatási program elnevezése: Google DNI
Támogató megnevezése: Google
Támogatás forrása: Támogatás időtartama: 2017.01.26.-2017.12.15.
Támogatási összeg: 50 000 Euro
- ebből tárgyévre jutó összeg: teljes: 15 506 050 Ft
- ebből tárgyévben felhasznált összeg: 15 506 050 Ft
- ebből tárgyévben folyósított összeg: 15 506 050 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 2 565 292 Ft
Dologi 12 940 757 Ft
Felhalmozási 0
Összesen: 15 506 050 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Üvegzsebfigyelő fejlesztés célja, hogy egy helyen elérhetővé váljanak az állami szervek, így a
minisztériumok, háttérintézmények, önkormányzatok és állami tulajdonú cégek azon információi és
adatai, amelyeket a közpénzek felhasználásáról és nyilvánosságáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
vagyis az úgynevezett üvegzsebtörvény értelmében közzé kell tenniük.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Üvegzsebfigyelő (uvegzseb.hu) szoftver fejlesztése, a honlapon való közzététele, adatok folyamatos
scrapingje, kommunikáció.

Támogatási program elnevezése: Közérdekű adatok átláthatósága
Támogató megnevezése: Átlátszónet Alapítvány
Támogatás forrása: Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.12.31
Támogatási összeg: 50 000 Euro
- ebből tárgyévre jutó összeg: teljes: 5 000 000 Ft
- ebből tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 000 Ft
- ebből tárgyévben folyósított összeg: 5 000 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 0 Ft
Dologi 5 000 000 Ft
Felhalmozási 0
Összesen: v Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A közérdekű adatok hozzáférhetőségének növelése, támogatás a KiMitTud közérdekű adatigénylő
platform továbbfejlesztéséhez, működtetéséhez és jogi támogatásához. Közérdekű adatok
megismerhetőségével, értelmezésével és igénylésével kapcsolatos képzések és tájékoztatási feladatok
elvégzése.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
KiMitTud weboldal üzemeltetése, programozási és tárhely feladatok. Jogi tanácsadás. Workshopok,
kommunikáció.

Támogatási program elnevezése: Countering local state capture by investigative journalism and
freedom of information advocacy.
Támogató megnevezése:Budapest Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI)
Támogatás forrása: Támogatás időtartama: 2017.09.01.-2019.04.30.
Támogatási összeg: 54.578 USD
- ebből tárgyévre jutó összeg: teljes: 2 875 169 Ft
- ebből tárgyévben felhasznált összeg: 2 875 169 Ft
- ebből tárgyévben folyósított összeg: 6 585 000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 2 875 169 Ft
Dologi 0 Ft
Felhalmozási 0
Összesen: 2 875 169 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Tényfeltáró cikkek és videóriportok készítése és közzététele az atlatszo.hu és az
orszagszerte.atlatszo.hu oldalakon.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az Országszerte blog megalapítása, szerkesztőségi csoport kialakítása. Tényfeltáró, oknyomozó
cikkek és videóriportok készítése a vidéki Magyarországról és a határon túlról. Közérdekű
adatigénylések.

