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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Független Újságírók Alapítványa — a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben biztosított
választási lehetőség alapján — egyszerűsített éves beszámoló készítésével teljesíti
beszámolási kötelezettségét.
Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza
• a mérleget és az eredménykimutatást a hivatkozott kormányrendelet 3., illetve 4.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal és tagolással,
• a kiegészítő mellékletet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban Civil tv.) 29.§ (4) és (5) bekezdésében előírt tartalommal, valamint
• az Országos Bírósági Hivatal honlapján közzétett, adatszolgáltatás (PK-442 sz.
nyomtatvány) azon lapjainak csatolását, melyek projektenként bemutatják az egyes
támogatások célját, az összeg forrását és a támogatás felhasználását.
1. Az alapítvány bemutatása
A Független Újságírók Alapítványa (a napi munkában a Független Médiaközpont – rövidítve
CIJ - elnevezést használja) több mint húsz éve működik. A New York-i székhelyű
Independent Journalism Foundation 1995-ben hozta létre a Magyarországon bejegyzett
politikai elkötelezettségtől mentes alapítványt, amelynek célja, hogy erősítse az etikus
magatartáson alapuló, tényszerű újságírást és támogassa a média függetlenségét
Magyarországon és külföldön.
Az Alapítvány – vállalása szerint – katalizátor szerepet tölt be közcélú és közérdekű ingyenes
programjaival, amelyek egyébként nem lennének elérhetők a minőségi újságírás mellett
elkötelezett szakmabeliek számára.
Fennállása óta az alapítvány programjain több ezer újságíró, médiaszakos hallgató,
médiamenedzser vett részt. Az alapítvány számos rövidebb és hosszabb képzési programot
tartott a hírmédia számára hazai és nemzetközi (pl. BBC, Knight Foundation) újságírók és
oktatók irányításával. Az Alapítvány a kezdetekétől fogva szoros kapcsolatokra törekedett a
fővároson kívüli helyi médiával, így rádiókkal, televíziókkal és később hírszájtokkal.
Az alapítvány kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordít a kisebbségek (pl. romák, fogyatékkal
élők, nők) médiaábrázolására. A roma újságíró-gyakornoki programot (1998-2012) több mint
110 hallgató végezte el. Az alapítvány tevékenységében hangsúlyos szerepet játszottak a roma
közösségek
életét
bemutató
tartalom-előállítással
(Sosinet.hu,
rövid
video
dokumentumfilmek) kapcsolatos hazai és nemzetközi programok.
Az utóbbi években az Alapítvány arra törekedett, hogy az újságírók minél szélesebb körében
elterjessze a digitális média (pl. adatvezérelt újságírás, digitális történetmondás, podcast)
eszköztárát. Ezt a célt tematikus újságírói kézikönyvek, segédanyagok publikálásával,
valamint a tényszerű újságírás módszertanának terjesztésével, mentori programokkal,
cikkpályázati támogatással, műhelyfoglalkozásokkal és konzultációkkal segítette. Az
Alapítvány számára ugyancsak fontos a médiatudatosság fejlesztése az újságírók, a
médiaszakos hallgatók és a szélesebb közönség körében.

1

A CIJ több éven át tett erőfeszítéseket az iparági szintű etikai irányelvek kidolgozására és
ennek iparági elfogadtatására, az önszabályozás mechanizmusainak erősítésére. E munkájával
hozzájárult a Főszerkesztők Fórumának 2012–ben történt megalakításához.
Az alapítvány rendszeresen tart műhelyfoglalkozásokat, konferenciákat, konzultációkat a
médiával kapcsolatos kérdések széles köréről. Minden rendezvény és workshop díjmentes a
résztvevők számára - az alapítvány támogatott projektek révén finanszírozza tevékenységét. A
projektekről az Alapítvány honlapja (www.cij.hu) rendszeresen hírt ad, a 2018-ban
megvalósított tevékenységről pedig a szakmai beszámoló ad részletes áttekintést, amely
szintén olvasható a honlapon.
A Független Médiaközpont aktívan együttműködik hasonló célokat követő nemzetközi
partnerekkel: 2000 óta tagja a 12 országban csaknem 20, nonprofit médiafejlesztési
szervezetet tömörítő Délkelet- és Közép-európai Médiaközpontok Hálózatának (SEENPM),
2013 óta tagja a szólásszabadsággal foglalkozó IFEX nemzetközi szervezetnek.
Az Alapítvány céljait főként projekttámogatásokból valósítja meg, jellemzően
költségvetésekben meghatározott, elszámolási kötelezettséggel nyújtott, költségek,
ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás finanszírozza a tevékenységet.
Az Alapítvány alapítása óta, alapvetően nyilvános pályázatokon elnyert támogatásokból segíti
az etikus, minőségi, pártatlan újságírást Magyarországon és a közép-kelet-európai térségben.
A bejegyezett tevékenységgel és misszióval összhangban, az Alapítvány sikeresen jut
rendszeresen nemzetközi/külföldi támogatásokhoz, amelyek összege meghaladja a 7.200 E Ftot.
Az Alapítvány működésének kereteit és szabályait rögzítő alapító okirat 2016. május 11.
napjával módosításra került. Lényeges és kiemelendő változás, hogy e módosítással a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá került az Alapítvány.
Kiegészítő mellékletünkben a 2018. évi mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódóan a
következő tájékoztatást adjuk.
2. Kapott támogatások és felhasználása
Az Alapítvány nemzetközi forrásokból (nemzetközi szervezetek és alapítványok) és az
alapítótól kapott támogatást 2018. évben.
Az Alapítvány 2018. évi eredménykimutatásában tárgyévi adatként 35.959 EFt összegű
támogatást mutat ki.
Támogatási bevételként azon összegek kerültek elszámolásra a megelőlegezett
támogatásokból, amelyek esetében az elszámolás megtörtént és a támogatás összege a
tárgyévben vagy a mérlegkészítés időszakában (2019. január 1 - 2019. március 31.)
megérkezett, illetve még az elszámolások nem kerültek benyújtásra, de az elszámolt költségek
a szerződésnek megfelelnek, s így valószínűleg az összeg elszámolható lesz támogatásként.
A 2018. évben ténylegesen kiutalt (kapott) támogatások összege (SZJA 1%) 2.195 EFt, az
eredmény-kimutatásban megjelenő 37 EFt-tal szemben, mert az eredmény javára elszámolt
összeg a 2017. és 2016. években kiutalt SZJA 1%-ának a felhasználása.
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Fentiek alapján a 2018. évben a számviteli előírások szerint elszámolt támogatások a
következők szerint összegezhetők:
• Központi forrás:
0 EFt
• Önkormányzati forrás:
0 EFt
• Nemzetközi forrásból:
35.922 EFt
• SZJA 1% kiutalt összege:
37 EFt
Az egyes támogatások bemutatása, célja, forrása, a támogatás összegének felhasználása a PK442 nyomtatványon került projektenként kimutatásra, amit a kiegészítő melléklethez
csatolunk.
Az Alapítvány 2018. évben más személytől, szervezettől, nem az alapítótól kapott
támogatásai a következők szerint összegezhetők:
Költség, ráfordítás ellentételezésére visszafizetési köt. nélkül kapott tám. 35.922 EFt
(nemzetközi forrásból)
Fejlesztési célra kapott támogatás (számítástech. eszközök beszerzése, szoftver fejlesztés)
(nemzetközi forrásból)
8.719 EFt
Összes 2018. évben kapott támogatás
44.641 EFt
Nemzetközi forrásból költség és ráfordítás ellentételezésére kapott és 2018. évben elszámolt
támogatások összege a támogatók és az összeg forrása, valamint a megvalósult cél alapján a
következő volt:
Támogató megnev.
IFEX (International Freedom
of Expression Exchange)
IFEX (International Freedom
of Expression Exchange)
IFEX (International Freedom
of Expression Exchange)
Egyesült Államok
Külügyminisztériuma
Budapesti Nyílt Társadalom
Intézet Alapítvány

Támogatás
összege EFtTámogatás forrása
ban
104 nemzetközi
307

nemzetközi

4 254

nemzetközi

903

nemzetközi

22 130

Támogatás célja
Adatbiztonsághoz szükséges előfizetések ("felhő"
szolgáltatás, vírusirtó) támogatása
IFEX konferencián való részvétel költségeihez való
hozzájárulás
A SEENPM közgyűlés megtartásának támogatása,
melyen erősítik a tagok közötti együttműködést.
Workshop előadások tartása.
Újságírók, hallgatók és a civil társadalom egyéb
szereplői oktatásának támogatása, egy fejlett és művelt
média létrehozása érdekében

nemzetközi (Open Society Újságírás újraindítása II. - oknyomozó újságírás
Foundations)
támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális
médiában c. projekt (mentori munka, cikktámogatás,
szakmai rendezvények, együttműködés
külföldi
partnerekkel)

Media Diversity Institute
(London)

4 501

nemzetközi
Diversity Institute)

(Media „Get The Trolls Out II. - A Program to Engage European
Youth to Counter and Combat Antisemitism” c. projekt, az
antiszemitizmus/gyűlöletbeszéd elleni fellépés online
felületeken, fiatalok bevonásával

Google Digital News Initative
Innovation Fund

3 723

nemzetközi (DNI Innovation A digitális újságírás területén az innováció támogatása,
Fund)
ennek keretében szoftverfejlesztés támogatása

35 922
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Nemzetközi forrásból fejlesztésre (tárgyi eszközök vásárlásásra és immaterális eszköz
kifejlesztésére) kapott és 2018. évben elszámolt támogatások összege a támogatók és az
összeg forrása, valamint a megvalósult cél alapján a következő volt:
Támogató megnev.
IFEX (International Freedom
of Expression Exchange)
Google Digital News Initative
Innovation Fund

Támogatás
összege EFtTámogatás forrása
ban
484
nemzetközi
8 234

Támogatás célja

Adatbiztonsághoz szükséges számítástechnikai gépek
(asztali gép és notebook) vásárlásának támogatása
nemzetközi (DNI Innovation A digitális újságírás területén az innováció támogatása,
Fund)
ennek keretében szoftverfejlesztés támogatása, mely
szoftver kiszűri a jelöletlen javításokat, s így hozzájárul az
etikátlan szerkesztői módszerek visszaszorításához

8 718

Ezen támogatások értéke - a számviteli előírások miatt -, nem a tárgyévi eredménykimutatás
bevételében jelenik meg, hanem az amortizácónak megfelelően a következő évek
eredményében. 2018. évre ezen támogatásokhoz kapcsolódóan 501 EFt összegű egyéb bevétel
került elszámolásra, ami egyező a megvalósított eszközök tárgyévi értékcsökkenésének
összegével.
Az Alapítvány 2018. évben az Alapítótól (Independent Journalism Foundation, New York)
költség, ráfordítás ellentételezésére, a működés biztosítására 4.990 USD támogatást kapott,
ami 1.260 EFt-nak felelt meg.

3. Támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatásokra vonatkozó
adatok
A támogatási program keretében az Alapítvány nem kapott visszatérítendő támogatást.

4. Az alapítvány gazdálkodásának főbb adatai
Az Alapítvány saját tőkéje 6.651 EFt-ról 4.976 EFt-ra változott, 1.675 EFt-tal csökkent, a
tárgyévi tevékenység eredménye (veszteség) következtében.
A tárgyévi tevékenység vesztesége (1.675 EFt) változást jelent a 2017. évi 4.896 EFt összegű
nyereséghez képest. A 2017. évi nyereséget az alapító által 2017. évben két alkalommal
nyújtott, összesen 35.000 USD összegű támogatás eredményezte. A 2018. évi veszteség
kialakulása két okra vezethető vissza: egyrészt voltak olyan működési költségek (személyi
jellegű ráfordítások), melyekre nem volt bevétel fedezet sem projekthez kapcsolódó, sem
egyéb tevékenységből származó bevétel, másrészt a pénzügyi műveletek 588 EFt összegű
veszteséget eredményeztek (deviza váltásból és kötelezettség kiegyenlítéséből adódó
árfolyamveszteség).

4

A tárgyévben az Alapítvány bevételként kimutatható (elszámolható) támogatása nőtt. Az
elszámolás módszere: a számviteli törvény alapján a költségek, ráfordítások ellentételezésére,
elszámolási kötelezettséggel kapott támogatások akkor számolhatók el bevételként, ha az
elszámolás a tárgyévben vagy a mérlegkészítés időszakában megtörtént, illetve ha a
felhasználás szerződésszerűen történt meg, s így a támogató valószínűleg jóváhagyja az
összeget. Az elszámolási kötelezettség nélkül kapott támogatás akkor számolható el
bevételként, ha a pénzügyi teljesítés a tárgyévben megtörtént.
A projektek költségvetései alapján meghatározott költségekre és ráfordításokra nyújtott,
pénzügyileg jóváírt összegek előlegnek minősülnek, mindaddig, míg az elszámolás vagy
részelszámolás meg nem történik. A 2019. évi gazdálkodáshoz 11.282 EFt összegű, 2018.
évben folyósított előleg rendelkezésre áll a bankszámlán, s ez biztosítja a támogatott cél
megvalósítását.
Az alapítvány összes ráfordítása 2018. évben 39.978 EFt volt, szemben az előző évi
30.493 EFt-tal. Ahogyan a tárgyévi bevételek, s azon belül is a támogatások összege nőtt a
bázis időszakhoz képest, úgy a ráfordítások összege is ennek megfelelően bővült. A bevétel
adta lehetőségeken belül igyekezett az Alapítvány működni, költségeit, ráfordításait részben
az egyes projektekben meghatározott tételek tették ki, részben az általános működési
költségek (irodabérlet, rezsi, bérek és kapcsolódó járulékok, eszközök értékcsökkenése).
A ráfordítás összetétele is változott, az anyagjellegű ráfordítások összege és részaránya is nőtt
(14.445 EFt-ról 23.030 EFt-ra, illetve 48,93%-ról 59,13%-ra), a személyi jellegű ráfordítások
összege gyakorlatilag a bázis időszak szintjén maradt, azonban részaránya csökkent (14.838
EFt-ról 15.405 EFt-ra, illetve 50,26%-ról 39,55%-ra). Az értékcsökkenési leírás összege a
tárgyévben több, mint kétszerese az előző évinek, melynek oka, hogy aktiválásra kerültek a
támogatások felhasználásával megvásárolt, illetve kifejlesztett tárgyi eszközök, immateriális
javak.
A személyi jellegű ráfordítások 2018. évi összege (15.405 EFt), ami gyakorlatilag a bázis
időszaknak megfelelő érték (14.838 EFt). A személyi jellegű ráfordítások között elszámolt
megbízási díj 2018. évi összege (1.183 EFt), a 2017. évihez hasonló nagyságrendű (megbízási
díjak 2017. évi összege 905 EFt).
A tevékenység ráfordításaira a fedezetet az alábbi bevételek biztosították:
a) Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatásnyújtás: rendezvényekhez kapcsolódó terembérlet)
140 EFt összegben.
b) Támogatások és adományok 37.219 EFt összegben, a 2. pontban részletezettek szerinti
tartalommal.
Az Alapítvány 2016. évben az 1996. évi CXXVI. törvény alapján, a magánszemélyek 2015.
évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásaként, összesen 2 EFt támogatást kapott. Ezt
az Alapítvány 2017. évben nem használta fel, az összeg nagyságrendjére tekintettel,
tartalékolta, s a 2017. évben utalt 1% felajánlásokkal (összege: 35 EFt) együtt használta fel és
számolt el vele. Az Alapítvány a felhasználásról az állami adóhatóság felé az elszámolást
(17KOZ nyomtatványon) elkészítette.

5

Az elszámolás - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az Alapítvány honlapján
(www.cij.hu) is közzétételre került.
c) Fejlesztési támogatással megvalósuló eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel
Mint ahogyan a támogatásokat bemutató 2. pontban is rögzítettük a fejlesztési támogatások
számviteli elszámolása több év alatt történik, a létrehozott eszköz költségként való
elszámolásának ütemében. A tárgyévben 501 EFt összegű bevétel került elszámolásra e
jogcímen.
d) Pénzügyi műveletek bevétele
Pénzügyi műveletek bevételeként a deviza és valutakészlet átváltásából és a követelések és
kötelezettségek pénzügyi kiegyenlítésből adódó árfolyamnyereség került elszámolásra.
Az Alapítványnak sem a tárgyévben, sem a bázis időszakban nem volt vállalkozási
tevékenységből származóan bevétele, illetve társasági adófizetési kötelezettsége.
5. Közzététel, nyilvánosság
Tevékenységünk nyomon követhető az Alapítvány honlapján, a www.cij.hu oldalon.
Az egyszerűsített éves beszámoló az Országos Bírósági Hivatal weblapján lesz megtekinthető
(http://www.birosag.hu), ahol a hivatalos közzététel megtörténik.
Budapest, 2019. május 7.

Orbán Sándor
képviselő
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
2018. év

PK-442P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

47

1 0 6 4

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Vörösmarty
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

01

utca
5.

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 1 1 5 3
0 1

0 1

/1 9 9 5 / 0 6
0 0 0 6 0 5 8

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Orbán Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
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:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-442P
2018. év
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

költségek, ráfordításokra kapott tám

Tárgyév
22 891

35 959

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

22 891

35 959

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

22 891

35 959

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
képviselő

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Kitöltő verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Tárgyév (2)
7 431

Előző év (1)

7 352
Tárgy év (2)

7 431

7 352
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Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

35 389

38 303

35

2 195

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

35 354

36 108

H. Összes ráfordítás (kiadás)

30 493

39 978

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

14 838

15 405

30 493

39 978

4 896

-1 675

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Konferencián való részvétel támogatása
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. december 6-2018. április 25.

Támogatási összeg:

307

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

307

- tárgyévben felhasznált összeg: 307
- tárgyévben folyósított összeg:

94

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

307

Felhalmozási
Összesen:

307
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

A digitális újságírás területén az innováció támogatása, ennek keretében szoftverfejlesztés támogatása

Támogató megnevezése:

Google Digital News Initative Innovation Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. augusztus 7-2018. november 15.

Támogatási összeg:

15 636

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 723

- tárgyévben felhasznált összeg: 11 957
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10 974
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 301

Dologi

9 656

Felhalmozási
Összesen:

11 957
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

"Get The Trolls out II.- A program to Encourage Young People to combat Descreimination and Religious Intolerance in Europe

Támogató megnevezése:

Média Diversity Institute
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. november 13 - 2019. november 30.

Támogatási összeg:

4 817

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 501

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 501
- tárgyévben folyósított összeg:

4 817

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

404

Dologi

4 097

Felhalmozási
Összesen:

4 501
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Újságírás újraindítása II. - oknyomozó újságírás támogatása és inkubációs szolgáltatások a digitális médiában

Támogató megnevezése:

Budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. szeptember 1 - 2018. november 30.

Támogatási összeg:

26 884

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

22 130

- tárgyévben felhasznált összeg: 22 130
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

13 587
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

9 700

Dologi

12 430

Felhalmozási
Összesen:

22 130
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Újságírók, hallgatók és a civil társadalom egyéb szereplői oktatásának támogatása
Támogató megnevezése:

Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. szeptember 14 -2019. szeptember 12.

Támogatási összeg:

4 900

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

903

- tárgyévben felhasznált összeg: 903
- tárgyévben folyósított összeg:

4 900

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

270

Dologi

633

Felhalmozási
Összesen:

903
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SEENPM közgyűlés megtartásának és a szervezet jövőjével kapcsolatos workshopok támogatása
Támogató megnevezése:

IFEX (International Freedom of Expression Exchange)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. október 15 -2019. január 31.

Támogatási összeg:

5 866

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 254

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 254
- tárgyévben folyósított összeg:

5 866

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

613

Dologi

3 641

Felhalmozási
Összesen:

4 254
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Számítástechnikai fejlesztés és adatbiztonság megvalósítása
Támogató megnevezése:
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A Független Újságírók Alapítványának célja, hogy erősítse az etikus magatartáson alapuló
tényszerű újságírást. Az Alapítványt 1995-ben hozta létre a New York-i székhelyű
Independent Journalism Foundation. A Magyarországon bejegyzett, politikai
elkötelezettségtől mentes Alapítvány munkáját irányító kuratórium hazai szakemberekből
áll. Az Alapítvány – vállalása szerint – katalizátor szerepet tölt be közcélú és közérdekű
ingyenes programjaival, amelyek egyébként nem lennének elérhetők a minőségi újságírás
mellett elkötelezett szakmabéliek számára.
Fennállása óta, az Alapítvány ismeretterjesztő és készségfejlesztő programjain több ezer
újságíró, médiamenedzser és egyetemi hallgató vett részt. Az Alapítvány számos rövidebb és
hosszabb képzési programot tartott a hírmédia számára hazai és nemzetközi (pl. BBC,
Deutsche Welle, Knight Foundation) újságírók, szakértők, oktatók irányításával. Az Alapítvány
a kezdetekétől fogva szoros kapcsolatokra törekedett a fővároson kívüli helyi médiával, így
rádiókkal, televíziókkal és később hírszájtokkal. Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a
kisebbségek (pl. romák, fogyatékkal élők) médiabeli ábrázolására.
Az utóbbi években az Alapítvány arra törekedett, hogy az újságírók minél szélesebb körében
elterjessze a digitális média (pl. adatvezérelt újságírás, digitális történetmondás, podcast)
eszköztárát. Ezt a célt tematikus újságírói kézikönyvek, segédanyagok publikálásával,
valamint a tényszerű újságírás módszertanának terjesztésével, mentori programokkal,
cikkpályázati támogatással, műhelyfoglalkozásokkal és konzultációkkal segítette. Az
Alapítvány számára ugyancsak fontos a médiatudatosság fejlesztése újságírók, médiaszakos
hallgatók és a szélesebb közönség körében.
Az Alapítvány rendszeresen tart ismeretterjesztő műhelyfoglalkozásokat, konferenciákat,
konzultációkat a médiával kapcsolatos aktuális kérdések széles köréről. Minden rendezvény
díjmentes a résztvevők számára. Az Alapítvány támogatott projektek révén finanszírozza
tevékenységét. A projektekről az Alapítvány honlapja (www.cij.hu) és Facebook oldala
rendszeresen ad tájékoztatást.
Az Alapítvány 2018. évi tevékenysége összhangban volt a kuratórium által elfogadott
stratégiai tervvel és alábbi célokra és területekre összpontosította munkáját:
I.
II.
III.
IV.
V.

Az oknyomozó újságírás támogatása és a digitális ismeretek népszerűsítése
Az etikus újságírás támogatása
A médiatudatosság erősítése
Nemzetközi együttműködés non-profit médiafejlesztési szervezetekkel
Szervezeti események
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I. Az oknyomozó újságírás támogatása és a digitális ismeretek elterjesztése a
médiában
A Független Újságírók Alapítványa 2015-ben kezdte „Az újságírás újraindítása” című, több
éves projektet, amely az oknyomozó újságírást, ezen belül az adatújságírás eszközeinek
terjesztését, valamint a digitális ismeretekkel kapcsolatos tudásátadást és a kisebb
szerkesztőségek segítését támogatja. Az első szakasz 2015. november 1-től 2017. március
31-ig tartott, a második szakasz pedig 2017. szeptember 1-én kezdődött és 2018. november
30-án ért véget. Az Alapítvány 2016. és 2017. évi szakmai jelentése már tartalmazta a
projekt adott időszakra eső részletes beszámolóját, ezért ez a jelentés a 2018-ban lezajlott
eseményeket és a 2. szakaszhoz kapcsolódóan megvalósított tevékenységet foglalja össze.
2018 folyamán mintegy 300 újságíró és médiaszakos hallgató vett rész a projekt keretében
szervezett 24 műhelyfoglalkozáson és szakmai kerekasztal-beszélgetésen, amelyeket
többnyire hazai szakemberek tartottak. A témák közt szerepelt az adatújságírás és
vizualizáció, a geolokációs eszközök használata, a források ellenőrzése, az oknyomozó
projektek menedzselése, a webvideózás, a podcast, és a ’long form’ történetmondás. A
tényellenőrzéssel foglalkozó rendezvényekhez a budapesti Goethe Intézet német
szakembert biztosított. Emellett külön program foglalkozott az Európai Unió szerzői jogokat
érintő irányelvével.
Ugyanakkor négy szakmai oktatási segédanyag is készült és a dokumentumok felkerültek az
Alapítvány megújult honlapjára. Témakörök: manipuláció és újságírói nyelvhasználat,
oknyomozó projektek menedzselése, jogi tanácsok és esettanulmányok fotósoknak.
Az Alapítvány márciusban kilenc nevező csapat részvételével megtartotta a 2. magyarországi
újságírói hackathont a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével. A szakemberekből
álló zsűri a három legjobb csapat adatújságírói és vizualizációs ötletét jutalmazta.
Az Alapítvány mentori programokat is támogatott a szakmai munka erősítése érdekében a
nyugat.hu szombathelyi hírszájtnál és az ittlakunk.hu budapesti hiperlokális portálnál,
valamint együttműködött az index.hu szerkesztőségével.
Továbbá, az Alapítvány
szakemberei ingyenes konzultációkat nyújtottak szerkesztőségeknek és szabadúszó
újságíróknak főként médiajoggal és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben.
A program keretében az Alapítvány két nyílt pályázati fordulót hirdetett meg főként helyi
oknyomozó projektek támogatására. A független zsűri döntése alapján 11 újságíró részesült
támogatásban és ennek eredményeként 26 cikk jelent meg az írott sajtóban és különböző
hírszájtokon. Emellett az Alapítvány 11 hazai médiaszakember részvételét támogatta
nemzetközi szakmai fórumokon és konferenciákon Perugiában, Lvivben, Belgrádban,
Mechelenben, Bécsben, Krynicán, Nagyszebenben és Prágában.

II. Az etikus újságírás támogatása
A „Stealth Fighter” címmel benyújtott projekttervével a Független Médiaközpont elnyerte a
Google Digital News Initiative támogatását. A 2018 novemberében befejezett projekt célja az
volt, hogy egy digitális eszköz létrehozásával világítson rá az utólagos, jelöletlen javítások
3

(angolul: stealth editing) etikátlan gyakorlatára az online médiában. A szakmai
követelmények szerint a publikációt követő korrekciót átlátható és azonosítható módon kell
az olvasó tudtára hozni.
A projekt eredményeként új digitális eszköz jött létre Stealth Fighter néven, amellyel
könnyen nyomon követhetők az online tartalom jelöletlen változtatásai mintegy húsz hazai
online hírszájton. A fordított plágiumkeresőként is felfogható eszköz képes arra, hogy ezeket
a módosításokat megkeresse, bemutassa és a találatokból statisztikákat készítsen. Korábban
ilyen adatok nem álltak rendelkezésre, a Stealth Fighter segítségével azonban ezek
kereshetővé váltak, hosszabb távon pedig hozzájárulhatnak az etikátlan szerkesztőségi
módszerek visszaszorításához.
A kifejlesztett és tesztelt prototípus szoftvert 2018 novemberében mutatta be az Alapítvány
egy nyilvános szakmai rendezvényen, ahol az első – mintegy félmillió cikket érintő –
gyorselemezést is ismertették. Az eszköz első körben kutatók és elemzők számára elérhető.
A „Trolltalanítás (Get the Trolls Out!)” elnevezésű nemzetközi projekt második kétéves
szakasza 2017 novemberében kezdődött. A program európai fiatalokhoz szól és
médiaplatformokon keresztül hívja fel a figyelmet a vallási közösségeket és kisebbségeket
érő türelmetlenségre és idegengyűlöletre. Az Alapítvány az alábbi partnerekkel működik
együtt a projekt megvalósításában: Media Diversity Institute (MDI, Egyesült Királyság),
Amadeu Antonio Stiftung (Németország), International League against Racism and AntiSemitism (Licra, Franciaország), European Union of Jewish Students (EUJS), a Europen Forum
of Muslim Women (EFOMW), Symbiosis (Görögország), Media Diversity Institute (NagyBritannia).
A projekt keretében az Alapítvány folyamatosan monitorozza a hazai online médiát és a
közösségi felületeket, felhívja a figyelmet a sértő tartalmakra, elemzéséket készít, témába
vágó tartalmakat jelentet meg, Facebook oldalt működtet és nyilvános szakmai
rendezvényeket szervez.

III. A médiatudatosság erősítése
2018 októberében az Alapítvány „World Breaks Bones/Veszélyes szavak” elnevezéssel
médiatudatosságot erősítő projektet indított újságírók, médiaszakos hallgatók és civil
szervezetek számára. Az 12 hónapig tartó projekt a hatáskeltésre és megtévesztésre hívja fel
a figyelmet az újságírói nyelvhasználatban és azon eszközöket veszi sorra, amelyek segítik a
manipulatív és félrevezető tartalmak, hamis hírek kiszűrését.
A program keretében az Alapítvány – nemzetközi tapasztalatok alapján – megkezdte hat
hazai oktatót képzését, akik a projekt következő szakaszában műhelyfoglalkozásokat
tartanak újságíróknak, médiaszakos hallgatóknak és hátrányos helyzetű csoportokat segítő
civilszervezeteknek.

IV. Nemzetközi együttműködés non-profit szervezetekkel
A Független Újságírók Alapítványa/Független Médiaközpont 2000 óta tagja a 12 ország 19
médiafejlesztési szervezetét tömörítő Délkelet- és Közép-európai Médiaközpontok
Hálózatának (SEENPM). A szervezet – az Alapítvány meghívására – Budapesten tartotta éves
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tisztújító közgyűlését és adatbiztonsággal foglalkozó műhelyfoglalkozását 2018. december
10-12-én.
Ezt az alkalmat kihasználva, december 10-én, az Emberi Jogok Világnapján az Alapítvány „A
hírmédia a párhuzamos valóságok világában Közép- és Délkelet-Európában” címmel
regionális konferenciát szervezett. A rendezvényt a budapesti Goethe Intézet is támogatta.
A SEENPM budapesti rendezvényeinek fő szponzora a torontó központú szólásszabadságot
támogató nemzetközi ernyőszervezet, az IFEX volt. Az IFEX-nek mind a SEENMP, mind a
Független Médiaközpont is tagja.
Az év folyamán az IFEX berendezések és szoftverek vásárlásával is segítette az Alapítvány
adatbiztonságának erősítését, továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a kuratórium képviselője
március 4. és 10. között részt vegyen az internet- és a szólásszabadság kérdéseivel foglalkozó
valenciai „Internet Freedom Fesztiválon”.

V. Szervezeti események
2018 márciusában Móricz Ilona, az Alapítvány igazgató nyugdíjba vonult és helyét Orbán
Sándor vette át.
A Kuratórium az év folyamán két ülést tartott. A március 1-i megbeszélésen a testület
nagyra értékelte Móricz Ilona több mint 20 évi eredményes munkáját. Szóba került az
kuratórium létszámának a bővítése is, továbbá Horvát János jelezte, hogy kuratóriumi
tagsága megtartása mellett leköszön az elnöki tisztségről. Ezzel összhangban a testület kérte
az Alapítót, hogy módosítsa az Alapítvány Alapító Okiratát. 2018. május 25-án a kuratórium
elfogadta a 2017. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolót, valamint a 2018-ra és
2019-re vonatkozó terveket.
Tevékenységéhez az Alapítvány 2018-ben az alábbi forrásokból kapott támogatást és
adományt:
• Google Digital News Initiative - Innovation Fund
• Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége
• IFEX
• Independent Journalism Foundation, New York (alapító)
• Media Diversity Institute (London)
• Open Society Foundations
• 1%-os állampolgári adófelajánlás
Budapest, 2019. május 7.

Orbán Sándor, a Kuratórium tagja, igazgató
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