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A kett6s kcinywitelt vezetS egy6t, szervezelt
egyszerfi s itett 6ves besz6mol oj6nak m6rlege

2016. december 31.

EFt

ESZKoZoK (AKTIVAK)

-oan

Sor-
sz6m

A t6tel megnevez6se ElSzri 6l'
Eloz6 6v(ek)
helyesbitese

Tdrg yev

a b c d

1 A. Befektetett eszkrizcik (2-4. sorok) 478 6s0

z I, IMMATERIALIS JAVAK 422

II. TARGYI ESZKOZOK 418 228

4. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK

5 B. Forg6eszkiizcik (6-9. sorok) 7 917 19 513

I. KESZLETEK

7. II. KOVETELESEK 2,+0 425

8 II. ERTEKPAPIROK

9 V. PENZESZK6ZOK 7 6',77 1 088

10 AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK 21,{1 551

11 ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZeSeT (1.+5.+10. sor) 10 536 714

FORRASOK (PASSZIVAK)

12 D. SAJAT TOKE (13-18. sorok) 5 099 n 75a

IJ I. INDULO/JEGYZETT TOKE
1Ata I I. TOKEVALTOZAS/EREDMENY 10 215 09€

III. LEKOTOTT TARTALEK

to IV. ERTEKELESI TARTALEK

17.
V, TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGB6L
(kozhaszn0 tev6kenys6gbril) -5116 -B 344

'18 VI. TARGYEVI EREDM ENY VALLALKOZAS I TEVEKENYSEG B6L

19 E. G6'ltartal6kok

20 F. K6telezetts6gek (21-23. sorok) 5 4ir7 19 583

21 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

22 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

ZJ III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 5 437 19 58s
24 G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 376

25 Fo RRASo K ( PAS SZIVAK) oSSzES E N (1 2.+ 1 s.+20.+24. sor) 10 536 2tl7u

Budapest, 2017. mljus 4.
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" A ktizz€tel.l adal.ok konyvvizsg6lattal
alAlemaszlva "

Jtr":w\,-.* aD!

Az Eufdpai Uni6 slrukturAlis alapjaib6l, illetve a Kohezi6s

Az Eur6pai UniS koltsegvetAs6b6l vagy mAs ellamt6l,

A szem6lyi jdvedelemad6 meghaldrozott r6sz6nek az
rendelkez6se szerinli felhaszn6l6sd16l szdl6 1996

(k6pvisel6je)



Fiiggetlen,U; sagirOt Alapitvfnya
L064 Budapest, Viirbsmarty utca 471A.

' Bfr6sfgi iryilvfntartdsi szfma: 01-01-0006058

KIEGESZITO nnnr,r,f rr,nr

a 2016. 6vi egyszeriisitett 6ves beszfmol6hoz



A Fiiggetlen UlsagirOk Alapitv6nya - a 22412000. (XII.19r.) Kc,rm. rendeletben biztositott
v6lasztiisi lehetosdg alapjhn egyszertisitett dves besz6nrol6 kdszitdsdvel teljesiti
besz6mol6si kotelezettsdg6t.

Az egyszerisftett dves besz6mol6 tartalmazza
o a mdrleget ds az eredmdnykimutat6st

melldkletdben foglaltak szerinti tartalo
. a kiegdszit6 mellekletet az egyesilldsi j

szervezetek mtikciddsdrol ds t6moeat6siir6l sz6l6 20IL dvi CLXXV. tdrvdnv
(tov6bbiakban Civil tv.) 29.$ (a) 6s (5) bekezddsdben r:loirt tarteLlornmal, valamint

. az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal honlapj6n kdzzetetl, adetszolgdultatds (PK-242 sz.
nyomtatv6ny) azon lapjainak csatol6s6t, melyek projektenkdnt b,emutatjhk az egyes
t6mogat6sok celjdt, az }sszeg forr6s6t es athmogat6s lblhas:zn6l5sht"

l. Az alapitv6ny bemutatisa

A Fi.iggetlen Ujs6gir6k Alapitvdnya (a napi munk6ban a Filg,getlen Mddictkdzpont - rdviditve
CIJ - elnevezdst hasznfllja) tobb mint htsz dve mtikodlik" lr New York-i szdkhelyri
T-l^-^-l^.^4 T^--*^1:^* If^---^ l^ai ^-^ 1 nn. 1^ ^,- 1- ^-L' 1!L, ,Independent Journalism Foundation 1995-ben hozta Ietre a Magyarctrszhgon bejegyzett
politikai elkdtelezettsdgtol mentes alapitvfinyt, amelynek cdlja, hogy erositse az etikus
magatart6son, alapul6, tdnyszeni ujs6gir6st ds t6mogzLssa a media fliggetlensdgdt
Magyarorsz6gon ds kiilfcjldon. : l

Fenn6ll6sa".6ta az-, alapitvfiny programjain tobb ezer uishgir6, r,nd,Ciaszakos hallgat6,
mddiamenedzser vett reszt..Az,alapitvfiny sz6mos rovidebb 6s hosszabb kdpzdsi programot
tartott a hi.r.mddia szfimitra hazai es nemzetklzi (pl. BBC, Finighit Founrlation) rijs6gir6k ds
oktat6k kilnyithsdval.
Az alapitvdny kezdettol fogva kiemelt figyelmet fordit a kisebbsdg;ek (p1. rom6k, fogyatdkkal
dlok, nok) mddia6br6zol6s6ra. A roma rijs6gir6-gyakornoki pr:ograrnot (1998-2012) tobb mint
110 hallgat6 vegezte el. Az alapitvdny tevdkenysdgdben hangr;rilyor; szerrepet j6tszottak a roma
kozdssdgek eletet bemutat6 tartalom-eloallit6ssal (Soriine1..huL, rovid video
dokumentumfi lmek) kapcsolatos hazai es nemzetklzi progranrok"

Az ut6bbi dvekben az alapitvdny torekedett a digit6lis ismeletek (pl. adatvezdrelt fjs6gir6s)
eszktjzeinek az i\sdgirok mindl szdlesebb kordben tortdn6 elterjeszt6sdre. Ezt a cdlt tematikus
tijs6gir6i kdzikonyvek, segddanyagok publik6l6s6val, ds az: oknyornoz't ujsdgir6s sz6mos
m6dszeftani, mentori, p|lydzati t6mogat6s6val, mrihelyfoglaltrroz6sokkarl ds konzult6ci6kkal is
segitette.

A CIJ tobb $ven ifitett erofeszitdseket az iparSgi szintri etikai irAnyelvek kidolgozilsfura es
ennek ipardgi elfogadtat6s6ra, az Snszab|lyoz6s mechanizmusrainak. erositrlsdre. E munk6j6val
ho zzhj 6rult a F o sz erke s zto k F 6rum Snak 20 r 2 -ben tortdnt me g: alaki1.6s6ho z.
Az alapitvfiny rendszeresen tart mrihelyfoglalkoz6sokat, konferernciilkat, konzult6ci6kat a
mddi6val kapcsolatos kdrddsek szdles kordrol. Minden rendezvdnl' ds workshop dijmentes a
rdsztvev6k szdmhra - az alapitvdny tlmogatott projektek rdvdn frnansziroz:za tevdkenys6g6t. A
projektekrol az Alapitvdny honlapja (www.cij.hu) rendszeres,en hirt ad, a 2016-ban
megval6sitott tevdkenysdgrol pedig a szakmai besz6mo16 ad r(rszletes 6ttekintdst. amelv
szinten olvashat6 a honlapon.



A Ftiggetlen Mddiakozpont aktivan egyiittmtikodik hasonl6 c6lokat koveto nemzetkozi
000 6ta taga a 12 orszdgban csaknem lZ0, nonprofit mddiafejlesztdsi
6rito Ddlkelet- ds Kdzdp-eur6pai Mddiakozpontol< Hhlozzathnak (SEENPM),
sz6 l6s s zab ads 69 gal fo glalkoz6 IFEX nemz etl<d zi s zervezetnek.

A - A l^-{+,,4--, ^A1:^:+ CA1-A^+ ^-^:^1.++AAz Alapitvdny cdljait fokdnt projekttd
kciltsdgvetdsekben meghat|rozott, elsz6mo
r6fordit6sok ellentdtelezdsdre kapott t6mogat6s

Az Alapitvdny mrikoddsdnek kereteit ds sz
napjdval m6dosit6sra kertilt. Az ebben rdgzit
augusztusi 25-i vegzesdvel j6v6hagyta ds bejegyezte. Ldnyeg,es ds kiernelendo vdltozhs, hogy
e m6dosit6ssal a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6I6 2013. dvi 'V" tciwdny bat|lya al6kerilt az
Alapitv6ny. A tevdkenysdgi kor az alSbbi tevdkenysdgekkel kertilt l<ieg6szitdsre:

Non-profi t cdhi tartalom-elodllitds ds ilyen tevdkenysdg t6m ogat6sa;
T6mogat6s nyrijtdsa magyarorsz6gi ds nemzetklzi pro.jektetrr keretd,ben rijs6gir6knak ds
civil szervezeteknek;
Online ds kiiloncis tekintettel kdzossdgi platform mriktidtetdse azujshgir6s segitdse d:s a
mddia fejlesztdse drdekdben;
Szakdrtoi ds tan6csad6i munka vdgzdse a mddia fejles:d6se rirdekdtren.

Kiegdszito melldklettinkben a 2076. evi merleghez ds eredm(inykirnutat6shoz kapcsol6 doan a
kovetkez<i tdjekoztathst adj uk.

2. Kapott t6mogatfsok 6s felhasznflfsa

Az Alapitudny 2016. 6vi eredrndnykimutat6s6ban thrgyevi adatkdnt 45.053 EFt osszegri
t6mogatdst mutat ki.
T6mogat.6si bevdtelkdnt azon dsszegek kertiltek elsiz6mc,l6sra a megel6legezett
t6mogat6sokb6l, amelyek esetdben az elsz6mol6s megtortdnt ds a t6mogat6s dsszege a
t6rgy6vben vagy a mdrlegkdszitds idoszakhban (2017. janudr 1 - 21117. m6rcius 31.)
megdrkezett.
A 2016. dvben tdnylegesen kiutalt (kapott) t6mogat6sok dsszege (SZJA l%) 2 EFt, az
eredmdny-kimutat6sban megjeleno 9 EFt-tal szemben, mert, az e'redmdny javdra elszdrnolt
osszeg az elozo dvben kiutalt SZJA 1%-6nak a felhaszntilsa.
Fentiek alapjhn a 2016. 6vben a sz6mviteli eloir6sok szerint elszr6rnolt tdmosat6sok a
kovetkez6k szerint osszegezhetrSk:

o Kozpgnti forr6s:
. Onkormdnyzatiforr6s:
o Nemzetkoziforr6sb6l:
o SZJA l%ikiutalt 6sszege:

Az egyesithmogat6sok bemutat6sa, celja, forr6sa, a t6mogat6s osszergdnek felhasznhldsa a pK-
242 nyomtatv6nyon kertilt projektenkent kimutat6sra, arnit a kiegdiszito melldklethez
csatolunk. ,

O EFt
O EFt

45.044BFt
9 EFt



A
z Alapitvdny 2016.6vben kapott tlmogathsai a kovetkezok szerint osszegr;zhetok:

Koltsdg, rrifordit6s ellentdtelezdsdre visszafizetdsi kdt" ndlktil kapol.t t6rn. 45.044 EFt
(nemzetkdzi fon6sb6l)
Ktiltsdg, r6fordit6s ellentdtelezdsdre visszafizetdsikot. ndlkiil kapolf t6rn. 11 EFt
(belfdldi fon6sb6l)

zetk6'zi fon irSgf_i!?!!!
Osszes 2016" dvben kapott t6mogat6s 45.417 EFt

Az Alapitv6ny nemzetkdzi fon6sokb6l (Eur6pai Uni6, nenzetkdzi szewezetek ds
alapitvdnyok) kapott tdmogat6st 2016. evben. Az elozcj dvben kiutalt SZJA l%o-a 9 IlFt
cisszegben segitette a tevdkenysdget.

3" Tfmogatfsi program keretdben kapott visszat6rite.ndd tfmogatfsokra vonatkozb
, . adatok

Atbmogafilsi program keretdben az Alapitvhny nem kapott vir;szatdriterrdo t6mogat6st.

T6mogat6s
Tdmogat6 megnev. osszege EFt- T6mogatds forrdsa Tiimogat6s c6tja

0an

Peace Institute, Ljubljana - 2.

szakasz

6 898 nemzetkol (Eur6pai Uni6) )6lkelet-eur6pai M6diakiliit6: A m ediaintegrit6s r;Zm it -
l kdazolg6lati drrt6kek Vsszakovetel6se a m6di6ban 6s

rz tjjs dg irdsban c. proiekt, 2. szakasz
IFEX 2045' nemzetkol (IFEX) \ FUggertlen M6diako4ont szervezetfejles16srit c4lz6

rrojekt (0j kommunikdci6s strategiai tery ill. a

<ommunik6ci6s es:d<rizdk nagyobb hat6konys{90
raszr5lata)

Budapesti Nyilt Tdrsadalom

Int6zet Aapitv6ny
28 043 nemzetkol (Open Society

Foundations )

Ujsdgir6s fjrainditdsa - oknyomozo rijsdgir

t6mogatZrsa 6s inkubdci6s szolgriltat6sok a digiti
mddidban c. projekt

6s

lrs

Intet,national Center for
Journalists (ICFJ)

3 556 nemzetkol (ICFJ)
"Get 

The Trolls Out - A Program to Engage Europe
Youth to (lounter and OombatAntisemitism'c. oroiekt

)irekt36 Ujs6g ir6 Ko4ont
\onprofit Kft,

a 4.17 nemzetkol (lnternews

Network)

Artikorrullci6s porldl beindit6s6val kapcsola

m Uhelyfo glalkozis ok Budapesten es Md6ki v6rosokb

szakm ai rrnyagok koordin6rlilsa 6s szerkesZ6s e

os

tn;

tlyilt Tdrsadalom Intezet

\lapitvdny Pozsony

1 185 nemzetkol (Open Society

Foundations )

Az "Adaltal az ljs69irds6rt" c. projekt
Adattljs iiq ir6-d ij p6lV6zat lebonriol itdsa

^ El+^o rlrd

45 044



4. Az rlupitvfny gazdflkod6sfnak f6bb adatai

Az Alapitv6ny saj6t tdkdje 5.099 EFt-r6l 1.755 EFt-ra v6llozott., 3.344 EFt-tal cscjkkent,
tdr gy 6v i tevdkenys d g ere dmdnye (veszte s d ge) kdvetkeztdb en.

A t6rgydvi te 344 EFt) kedvezo v6lt< 15" dvi -
5.116EFt cjss E vesztesdg elsosorba hogy az
Alapitvdny az en eloirt <inr6szt saj6t tar . Jelentcjs
volt a deviza6tv6lt6sokb6l eredo Arfolyamvesztesdg is 2016-ban.

A t6rgydvben az Alapitvirny bevdtelkdnt kimutathat6 (elsz:6molhat6) t6mogatdsa nott. Az
elsz6mol6s m6dszere: a sz6mviteli torvdny al
elsz6mol6si kotelezettsdggel kapott tdmogatd
elsz6mol6s a tdrgyevben vagy a mdrlegkdsz
kotelezettsdg ndlktil kapott t6mogat6s akko
telj esitds a thr gy evb en megtortdnt.

A projektek koltsdgvet6sei alapjhn meghathrozott kdlts6g,rkre ds r6fordit6sokra nyijtotl,
pdnziigyileg j6uhirt osszegek el6legnek minostilnek, mindaddig, mig itz elszdmolds vagy
rdszelsz6grol6s nrieg nem. tc)rtdnik" A.2017 " evi gazditlkod6sihoz L7.149 EFt osszegii, 2076.
6vben foly6sitott eloleg rendelkezdsre 6ll a banksz6ml6n, s ez biztosil:ja a tbmogatott cdl
megval6sitds6t.

Az alapitv6ny dsszes r6fordit6sa 2016. evb
36.679 EFt-tal. Ahogyan athrgyevi bevdtelek
r6fordit6sok osszege is ennek megfelel6en
igyekezett az Alapitvfiny mrikodni, kdltsdgeit
megbathrozott tdtelek tettdk ki, rdszben az 6lt
b d1qfi,d.g kapcsol6 df j druldkok, eszkdzok drtdkc

:',,.,a,:u'i :',' . :l.',
A r6forditds risszetdtele is
jelentosen megnott (10.839
egydb r6fordit6sok cisszege
3 4,5 0o/o-r ol | 0,9 60/o -r a).

vi+ltozott; az, anyagtrellegri r6fordit6sok dsszege 6s reszardnya
EFt-r6l 23.847 EFt-ra, illetve i1,I3%o-ro| 5l,72,'/o-ra) mig az
es reszarhnya csdkkent (12.410 EFt-r6l 5 054 EFt-ra, illetve

A szemdlyi jellegti r6fordit6sok 2016. evi dsszege (16.93,1EFt), arni l37,3lo/o-a a b6zis
idriszaki;drtdknek (12,333 EF|" A n<ivekedds oka egyr6szt a dolgoz6k munkabdrdrrek
noveke4dde, m6sr6szt pedig 2016. evben tribb megbiz6si dii (2.908 EFt) lkeriilt elsz6mol6sra,
mint a b6zis idlszakban (1.010 EFt),

tjglpg1[totttik:

a) Ertekesltds nettd drbevdtele (szolgilltathsnyrijt6s: rendezvdrLyekh,oz kapcsol6d6 terembdrlet)
70 EFt dsszegben.

- i,. ' I

b) Tdmogatdsok 45.044 EFt osszegben, a 2. pontbanrdszletezettek rszeriinti tartalommal.

c) Szemdlyi jdvedelemadd Io%-dnakfelajdntdsa ds cdl szerinti felhasznaldsq 9 EFt



Az Alapitvdny 2015. 6vben az 1996. dvi CXXVI. torvdny a\ap1iln, a magttnszemllyek 2014
dvi szemdlyi jovedelemad6ja l%o-6nak felaj6n
az Alapitvtny - tartaldkol6s ndlkiil - telj
felhaszn6l6sr6l az 611ami ad6hatos6g fele az eI
Az elsz6mol6s - a jogszab6lyi eloir6sokn
(www.cij .h-u) is kdzzetetelre keriilt,

d) Pdnzilgyi m{iveletek bevetele
Pdnziigyi mriveletek bevdtelekdnt a deviza ds valutakdszlet 6tsr6ltits6b6l 6s a koveteldsek ds
kotelezettsdgek pdnziigyi kiegyenlit6sbol ad6
dev izdb an lev 6 eszkdzok dwd gi dtdrtdkelds dne

Az Alapitvhnynak sem a t6rgydvben, sem
tevdkenys6gbol szfirmazoan bevdtele, illetve t6rsas6gi ad6fize:tesikoteleze:tts6ge.

5" K6zz6t6tel, nyilvdnossfg
Tevekenysdgiink nyomgn koveth-eto,az Alapitvhny honlapj6n, a wr;yw.g:jj.!ru oldalon.
Az egyszeitisitett dvqs besz6molo az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal weblapjfir lesz megtekintheto
(http : //wryw.b iros a g. hu), aho I a hivatalo s kdzzdtdtel me gtortd nik .

Budapest, 2017. mdjvs 4.

1[r4,t v{r-*
M6ricz Ilona
kdpviselo



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisftett besz6molfja 6s kiizhasznrisdgi rnell6klete

2016. 6v
Kizilr6lag papir alapon bektildhetS beaLdvdny

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft,6 adatai

1.1 N6v: Szervezet

1,2 526khely: Szervezet
lrinyit6szdm:

Kozterrilet neve:

HAzszAm:

lrd.nyit6szdm:

Kozter[ilet neve:

IEEEE rerePLir6s:

!m!

Emelet: t--]

HdzszAm: t---l L6pcsdh5z: t--_l Emetet: [-l
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hatitozat szdma:

1.4 Nyifventart6.si sz6m: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg ad6sz6ma:

!,6 Szeruezet/ Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvlsetoJeneK neve:

FT].EE.FFhIEFEMffi/hE
EE-EE.- fol ol ol 6l olTfB 

I

IIEI.]EIEEEE-E-EE
M6ricz llona

1,1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezetl egys6g

2' Tiirgy6vben v6gzett alapc6t szerinti 6s krizhasznrl tev6kenys6gek bernutatdsa
Fiiggetlen M€diak6zponr teu6kenys tiEjEffiilEsatdsdrar{nyult T-{iFb Frejetcti6ben risszpontosiren ftz okl:ysm$26 6s adaweadreti'ti; eszkoze;n€k

lqe_se|g, 4digir4lis mddia nrqer6sft€sdre az 6ttirl* s"ervszen 6s ko{}r;ir!;tr re{:hniikai 6s rljsdglrSi
Dllel;fioglalkozdsok, kcnferencidk, konzulreciok segfts6$€vel. A randezvrlnyek sz4ma rnegh,alabre a4S-er,
rdsztvevok litsz6ma a$Oo-at. on,line kutal*st v€gzeq treiyi rils€gfr6k kri'rdlren, lqentori is-*irtrAnr.ogatdsl'
rogrfflnokal val6sftan meg. Tev6krnys6gdvel az alapftrdny trimogag* a medi* itDte$lrirdsidnak
t'egszildrdfi€sdt, a hfrrndrlia leileszrdsdt Magyarorszdgcn 6s nernierftdzi szinren egftar6nr.

3. Ktjzhaszn( tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kfizhasznf tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kiizhasznrl tev6kenys69hez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabdlyhely:

3.3 Kiizhasznti tev6kenys6g e-elcFoportja-:

3.4 Kiizhasznrl.tevEkenys69b6l r6szesiil6k l6tsz6ma:
3,5 Kiizhasznf tev6kenys6g f5bb eredm6nyei:
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
e gysz eriisitett b esz 5mo k6 ja 6s kii z ha-iznris ri gi mell 6 klete

2016. 6v

KizilrSlag papfr alapon bektildhet6 beadvdnv
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5" C6l szerinti jutattfsok kimutat6sa

51 C6l szerinti juttates megnevez6se El5z5 6v Tdrgy6v

Krilts6gek; riiforditdsokra kapott t6ri.i: 29 189 45 053

52 C6l szerinti juttatas megnevez6se El5z6 6v T6rgy 6v

53 C6l szerinti jutattds megnevez6se El6z5 6v T6rgy 6v

C6l szerinti juttatiisok kimutat6sa
(osszesen). 29 189 45 053

C6l sz.erinti juttatdsok kimutatdsa
[mrnoosszesen) 29 789 45 053

(Adatok ezer

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyrijtott juttatiis

oJ_ Tiszts6g El5z6 6v (t) TSrqy6v (2)

k6pvisel6 5 892 6 860

o,z Tiszts6g El6zd 6v (t) Ti\rgy 6v (2)

A \! ezet6 tiszts6gvisel5knek nv(itott
juttates (mindbsszesen): 5 892 6 860

Kititf t6 verzi6:2.7 7 .0 Nyomtatv6ny verzi6 : 1 .0 Nvonrtatva: 20'17.05.04
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ru

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezell
e gyszeriisitett b eszimok6jtr 6s kiizha"dznrfls rigi mell dklete

2016. 6v

Kizdrdlag papfr alapon bektildhet6 treadvdny

PI(-2 42P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

=U gg etten tljsdglrf k AtaFfrv*nya

7, Kiizhasznf jo96llAs me96ltapit6s6hoz sziiks69es mutat6k (Adatok ezet forintban.)

Alapadatok El'526 ev (l) Tdrsy6v (2)

B, Eves <isszes bev6tel 31 563 45 270
ebb6l:

c' A nekazad6z 6-'- 
--

1996 I 2

D. K6zszol g6ltatdsi bev6tel

E. Normativ tdmogatiis

F. N4 lulppai Uni6 struktu16lis alapiaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott t6moga16s

G. Korrigdlt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 31 554 45 208
H. 6sszes riiforditSs (kiad6s) 36 679 48 554
L Ebb6l szem6lyi jelleg( rdfordit6s 12 333 16 934

J. Kcizhaszni tev6kenys6g r6forditd,sai

K, Tiirgy6vi eredm6ny -5 1:16 -3 34r
remf kiid6 kciz6rdekff iink6ntes
k sz6ma
ys6g16l sz6l6
megfelel6en)

i i': Er6forrds ell1tottsdg mitaild Nlutat<i fe/iesif6se

lgen A/em
Ectv, 32. E (4 d [@i"+82)/2 > 1".ooo.ooo, _ Ft]

E1 n
Ectv. 32. 5 (4) b) [K7+K2>=O] fl x
E ctv. 32. 5 @ c) K I 1+ t 2-A j. -A 2) / ( H L+ U Z1>=s, 2 sl f x

T4rsadalmi tamogatotts 6.9 m utat6i Mlutatci teliesitdse

Ectv. 32. S (s) a) KC1+c2)/(c1+G2) >=0,021 f x
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>-0,5] T tr
Ectv. 32. 5 (s) c) [(11+L2)/2>= 1o td] I x

Kit6f t6 v erzio:2.7 7 .0 Nyomtatv6 ny verzi6 : 1 .0 Nyomtatva: 20'17.05.04 09



A kett6s kiinyrvitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisftett b eszimok6j a 6s kiizha1znris ii gi mell dklete

2016. 6v
Kiz6r 6lag p ap ir alap o n b ektitdh et6 tr e a dv riny

PI(-2 42P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

=ri 
g getlen ujsdgf rf k Alapfrr*nya

T6mogat6si program elnevez6se: D6[kefet-eur6pai M6diakih4t6 - 2. szakasz

Tdmogat6 megnevez€se: Peace Institute, Ljubljana

Tdmogat6s forrdsa:

kozponti kolts6gvet6s !
cinkormdnyzati kcilts;6qvet6s l-l' t-l
nemzetkozi forrds E
m6s gazd6lkod6 n

T6mogat6s id6tartama: 20L5.O2.Ot-2016,11.30.

Tamogat6si osszeg: 23 253

- ebb6l a tArgy6vre jut6 osszeg: 6 898

- tdrgy6vben felhaszn6lt cisszeg: 6 898

- targy6vben foly6sitott cisszeg: 202L

visszat6ritend6 ! _vissza 
nem t6ritend6 ffi__

gy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogJcinrerrk6nt:

3 438

Dologi 3 460

Felhalmoz6si

Osszesen: 6 898

bernul:at6sa:

+renciffi ft'n$i
t6.n'r+g1at5sa, b

.mok hremutati

Nyorntatv'a: 2"017.05.04 09.26,36



A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b, szervezet
egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhaiznrfisiigi mell6krete

2016. 6v
Kiziir6lag p apir alap on b ekrildhet6 tr eadv.iiny

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tdmogatdsi program elnevez6se: Kom mu ni k6ci6s szervezetfej leszt6s

T6mogatd megnevezdse: IFEX

TAmogatds forrdsa:

kcizpontikdlts6gvetds n
!cinkorm6nyzati kdlt:;6gvet6s

mnemzetkozi forrAs

!mds gazddlkod6

T6mogat6s id6tartama: 2 0 16. 0 1, 15-2 0 A6.12.3I 
"

T6mogat6si osszeg: 2 406

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 cisszeg: 2 406

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg: 2 406

- tiirgy6vben foly6sftott cisszeg: 2 406

Temogatas t(pusa:
m

vissza nem t6ritend6nvisszat6ritend6

T619y6vben felhaszn6lt tisszeg r6sztetez6se jo1;cirnenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 2 406

Felhalmozdsi 0

Osszesen: 2 406

bernutat6sa:

ldlkoz,Sk kiilts --kotrsd(

rrrx**rr',*,

Kitrilt6 verzi6:2.77.0 NvomtatvSnv vezi6:

I
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egydb szervezet
egyszerff sftett b eszSmok6j a 6s kiizhiSznfi siigi melil6klete

2016. 6v
Kizfu 6lag papir alapon bektildhet6 treadv'dny

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve;

Tamogatdsi program elnevez6se: Az tiisAgfr6s ciraihdftesa: a oknvomoz6 fjsagfr6s t{mogat6sia 6s inkubAci6r; szotg6ltatasok a digit6tis m6di6ban

T6mogatd megnevez6se: Budapesti Nyilt Tiirsadalom Int6zet Alapitviny,

Tdmogatds forr6sa:

!kdzponti kcilts6gvet6s

Icinkormdnyzati kcilt:;6gvet6s

Enemzetkcizi forras

!m5s gazd6lkodd

Tamogates id6tartama: 201,5.71,.0L-2017. 03.31.

T6mogatdsi dsszeg: 47 LO4

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 cisszeg: 28 043

tdrgy6vben felhaszniilt dsszeg: 28 043

- tdrgy6vben foly6sitott cisszeg: 47 1.O4

Tdmogat6s tfpusa: 
I

I arl-l=]itends 
! 

-vissza 

nem t6ritend6 El _
f y6vben fel haszn6lt iTr"n r6szletez6se jo1;cinnenk6nt:

10 809

L7 234

z8 043

."l*,1

_l

3ol
+il
iT*iII

Szemelyi

Dologi

Felhalmozdsi

Osszesen:

bernullatdsa:

unyolfr4s*nak.
;zoilgdltat4s, b

rmork tremutati

Nyomtatv6ny Nyorntatr,'a: 21017.05.04 09.26.36
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ru
A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6br szervezet

egyszeriisftett b eszimok6j a 6s kiizha1znfi s ii g i melldklete
2016" 6v

KizSr 6lag p ap ir alap o n b ektil dh etd tr ea dr,dny

Pt;K-242P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

TAmogatdsi program elnevez6se: Get the Trolls out, Young Europeans Stancl utrl Against A,ntisemitism In the Media
T6mogat6 megnevezdse: International Center for Journalists (ICFJ)

T6mogatds forr6sa:

kcizponti kcilts6gvet6s !
cinkormdnyzati krilts6gvet6s !
nemzetkcizi forras m
mds gazd6lkod6 !

Tdmogatds id6tartama: 2015.06.01-2016.07.31.

T6mogat6si cisszeg: 5 027

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 3 556

- tArgy6vben felhaszn6lt dsszeg: 3 556

- tdrgy6vben foly6sitott cjsszeg: 3 751

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
El

gy6vben felhaszn:ilt .tlr"n r6szletez6se joucfrnenk6nt:

L L64

2 392

Felhalmoz6si

Osszesen: 3 555

Tiimogatiis trirgy6vi felhaszndliis6nak szciveges bernutat6sa:

itr.6-d=k

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s progr;rmok bemutatiisa

rai tfralffiirE
rolltati*nlt€s sl
1 ai! ellyes or.s
I egyebek lkGz

Kitcilt6 verzi6 :2,77.0 Nyomtatv5ny verzi6 : 1 .0 Nyorntatva: tl0'17.05.04 09.26.36



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezel:
egyszerffsitett beszfmokija 6s kiizhaSznrisiigi melldklete

2016. 6v

Kiziir6lag papfr alapon bektildhet6 beadv6ny
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

PK-212P

Tdmogatdsi program elnevez6se: Antikorrupci6s portdl beindit6sdval kapcsolatos rmff helyf oglalkoz6sok

Tdmogat6 megnevez6se: Direkt36 UlsagirO Kaizpont Nonprofit Kft. (lrrterne,ws Netrnrork)

Tdmogat6s forr6sa:

kcizponti kcilts6gvet6s !
6nkormdnyzati kolts6gvet6s

nemzetkcizi forrAs

m6s gazddlkod6-

!
m

!
Tamogates id6taftama: 2016.03.01-2016.06.30.

T6mogatdsi cisszeg: 3 3t7

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 dsszeg: 3 317

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg: 3 317

- tdrgy6vben foly6sitott cisszeg: 3 3t7

Tdmogat6s tipusa: visszat6ritend5 n vissza nern t6ritend6 E

Szem6lyi

Dologi 3 3L7

Felhalmoz6si 0

Osszesen: 3 3L7

T6mogat6s t6rgy6vi felhaszniiliis6nak sziiveges bemutatdsa:

rl6ad6i €sszak€n$i megb,fzdsi d:lialq rendazudnyszervezdsi, ut*a*si €ssz{llriskotrsEgekJnEk6dEEi kcltsEgek

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s progrirmok lbemutat6sa

6'k sz"ilEaa
rl {isslefrigg&

l
Kitcilt6 verzi6: 2.77.0 Nyomtatvii ny verzi6: 1.0 Nycrmtatva ; 2017 .05.04 09.26. 36
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezeli

egyszeriisitett b eszSm olt6j a 6s kiizhasznris ii gi mell 6klete
2016. 6v

Kiz1r6Iag papir alapon b ekiildhet6 hreadv6ny

PI(-2 42P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

T6mogatdsi program elnevez6se: "Adattal az (js6gfr6s6rt"

TAmogat6 megnevezdse: Open Society Foundatiron Bratislava

Tdmogatds forr6sa:

kcizponti kolts6gvet6s n
cinkormdnyzati kdlt:;6gvet6s

nemzetkcizi forias

n
=X

m6s gazd6lkod6 !
TAmogat6s id6tartama: 201,6,OL.1,5-2016.05.31.

Tamogatiisi dsszeg: 1 185

- ebb6l a t6rqy6vre jut6 osszeg: 1 18s

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg:. 1 185

- tdrgy6vben folydgitott dsszeg: 1 185

Temogates tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nern t6ritend6 
m

Tdrgydvben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jor;cfrnenk6nt:

Qzam Ahrir4sr I rcryr 1316

Dologi 869

Felhahnoz6si

6sszesen: 185

T6m o gatiis tdrgy6vi f el hasz116ldsdnak sziiveges bem utatiisa:
.ad6i, kommunik4ci6s, grafilcai i tervezEsi megbfzds-
kaFcsolatos kdltsEg ek, m ft kddSsi tcrllrsdg ek

nyertesek diiai, rendez

rmok lcemutat6sa

oegil€-let -me@
zte a dijdtadd iinnepsdger, anrelyen 4
g el6s ikrivene iaz adatfij s,6g [rd.sr6l.

Kitcilt6 verzi6: 2.77. 0 Nyomtatv6ny verzi6: 1. 0 Nyo,mtatva: 2017.05.04 09,26.36


