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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 

I

6ves besziimol6ja 6s kiizhasznfsdgi mell6klet I pK_s,z

2019. 6v

A szervezetet nyilventart6 bfr6sdg megnevez6se:

1 F6v6rosi Tdrv6nvsz6k

Tdrgy6v:

rd6szakterjederme: eo6sz 6v ffi tored6k6v! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE
id6szak kezdete id6szak v6ge

V6lassza ki, hogy a besz6mol6 (6s kiizhaszn(s6gi mell6klet) az al6bbiak k6z0l melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sz6rmaztatott jogi szem6ly)
m
!

Szervezet neve:

FUg getlen Ujseg ir6k l\lapftvdnya
Szervezet sz6khelye:

rranyft6szdm: EEEE Budapest
KozterUlet neve:

Htrzszttm'.

Telepul6s:

rOsmarty :

Ajt6

KozterUlet jellege

El I

- 

L6pcs6h6z: 
f-l Emelet:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
rrdnyit6sz6m: IIII Telepr.ll6s:

KdzterUlet neve:

H1zszdm'. l----l L6pcs6haz: [--_l

Nyilvantartesi sz6m:

Ugyszdm:

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

ozterUletjellege: 
[--__l

t---_l Ait6: T----l

m -[tr -t o I o I o I?l o f5T8'l

I/m | oFlZfs'kTl/lrl eI elsl

0l 0l0l 6l0l 5l8

Szeruezet.l. Jog i szem6ly szervezeti egys6g
KepvrsetoJeneK neve:

K6pvisel6 aldirdsa:

Keltez6s:

Budapest,

EEEEEEEE_E_EE

rb4n SAndor0-\*
EEEE_EE_EE
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezer egvszerffsitett I

6ves besziimol6ja 6s kii-zhasznrisdgi mel"l6klet I pK_s42

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FUggetlen Ujs6gfr6k Alapftvdnya

Az egyszerffsitett 6ves beszdmol6 m6rlege (Adatok ezer forintban.)

Etozo ev El6z6 6v
helyesbit6se

TArgy6v

ESZKozOK (AKTIvAK)

A. Befektetetteszkozok L2342 LO 778
l. lmmateri6lis javak

11 356 10 169
ll. Tergyi eszkozdk 986 609
lll. Befektetett pdnzUgyi eszkozok

B. Forg6eszkozdk 14 262 L2 820
L K6szletek

ll. Kovetel6sek 566 5 768
lll. Ert6kpapfrok

lV. P6nzeszkozok L3 696 7 052
C. Aktiv id6beli elhat6rol6sok 6 Lzt 5 5L7

ESZKOZOK OSSZESEN 32 725 29 LLs
FoRRASoK lcnsszivnr;
D. Sajet t6ke 4 976 2 596

l. Indu16 t6keijegyzett t6ke

I L T6kev6ltoz5,s/eredm6nv 6 651 4 976
ilt. Lekotott tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. T,6rgy6vi er.edmfly alaptevF_kenys6gb6l
(Koznasznu reveKenysegbot) -L 675 -3 445

Vl. T6rgy6vi eredm6ny vdllalkozS,si tev6kenys6gbdl 1 065
E. C6ltartal6kok

F. Kotelezetts69ek L5 L82 15 83L
l. H6trasorolt kotelezetts6oek

ll. Hossz0 lejarat0 kotelezetts6gek

lll. Rovid lej6ratf kotelezetts6gek L5 tBz 15 831"
G. Passzfv id6beli elhat6rol6sok L2 567 10 688

FoRRASoK OSSZESEN 32 725 29 LLs
KitO f t6 v e r zi6 :2,97 .0 Nyomtatvany v er zi 6 :L.2 Nyomtatva: 2020.07,L7 i.0.59.09
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves b6sziimol6j a 6s kiiZhasznrisf gi meil6klet PK-'42
2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 eredm6nykimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenys6g V6llalkozAsi tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

Ergyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

tArgydv el6z6 6v el5z6 6v
helyesbit6se

t6rgy6v

1. Ert6kesit6s nett6 arbev6tele L40 456 2 909 L40 3 365
2. Aktivdlt sajet teljesitm6nyek
erleKe

3. l=gy6b bev6telek 37 722 25 835 37 722 25 835
ebb5l:

- tagdfj

- alapft6t6l kapott befizet6s r260 L260
- tAmogat6sok 35 959 24269 35 9s9 24269

ebb6l: adomiinvok

4. l> 6nzi.gyi m fi ve I etek
oeveteler 44! 93 ML 93

A. {f,sszes bevdtel (l+-2+3+4) 38 303 26 384 2 909 38 303 29 293
ebbSl: kozhasznI tev6kenys6g
bev6telei 38 303 26 384 38 303 26 384

5. Anyagjelleg( rdforditAsok 23 030 12 023 23 030 L2023
6. Szem5lyi jelleg( r6fordftAsok 15 405 L299t t 70L 15 405 74 692
ebb6l : vezet5 tiszts6ovisel6k
iuttat6sai 7 352 7 !7L 7 352 7 t7L

7. Ert6kcsctkken6si leirds 501 1 594 501 L594
8. Egy6b rAfordit6sok 13 L746 13 L746
9. P6nzUqvi mriveletek
reforditas-di I 029 L 475 L029 L 475

B. Osszes rafordftas
(5+6+7+8+9) 39 978 29 829 L 7OL 39 978 31 530

eb-b6l:- kdzhaszn0 tev6kenys6g
r6forditAsai 39 978 29 696 39 978 29 696

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A-B) -1 675 -3 445 1 208 -! 675 -2237

10. Ad6fizet6si kotelezetts6o L43 L43
D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) -1 675 -3 445 1 065 -L 675 -2 380

FUggetlen 0jsegfr6k Alapitv6nya

KitO lt6 v er zi6:2.97.0 Nyomtatveny v erziS :L2 Nyomtatva: 2020.07.77 10.59.09
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A kett6s kii_nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett

6ves b esziimol6j a 6s kiiThasznrisdgi meittt<tet PK-'42
201.9. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatAsa 2. (Adatok ezer forintban.)

A laptev6kenys6g V6llalkozAsi tevr kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

tArgy6v el6z6 6v el6z6 6v
helyesbltdse

tArgy6v el5z6 6v el6zd 6v
helyesbitese

6rgyev

T6j6koztat6 adatok

A. Kozponti kolts6gvet6si
Iamooatas

ebb5l:
- normatfv tamogates

B. Helvi onkormS.nvzati
kolts6[vet6si t6mo!at6s

ebb6l:
- normatfv tAmogatds

C, Az Eur6pai Uni6 struktu16lis
alapiaib6l, illetve a Koh6zi6s
Alapb6l ny[rjtotr rdmogatds

D. Az Eur6pai Uni6 kolts6q-
vet6s6b6l Vagy m6s Allami6t,
nemzetkozi sZe rvezettSl
szilrmaz6 temogates

E. A szem6lvi i6vedelemad6
meghatdrozoft r6sz6nek az
adozo rendelkez6se szerinti fel-
haszn6l6sdr6l sz616 1996. 6vi
CXXV|,torv6ny alapjdn dtutalt
osszeg

2 195 4 880 2 I95 4 880

F, Kozszolgdltatdsi bev6tel

G. Adomanyok

Ftiggetlen Uisagir6k Alapftvdnya

Kci nywizs 961 6i zdr addk
Az adatok kdnyvvizsgAlattal alA vannak td,masztva, ! lgen m Nem

Kitd lt6 v er zi6 :2.97 .0 N yo mtatvan y v er zi 6 :L.Z Nyomtatva: 2020.07 .L7 10.59.09



A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett I

6ves besziimol6ja 6s kii-ihasznusigi mel"Itklet I pK_s42

20L9. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai
L,1 Szervezet

FUggetlen Ulsagir6k Alapitv6nya
L,2 526khely
lrS.nyit6szdm:

Kozterulet neve:

Hitzsz1m:

1..2 5z6khely
lrenyft6szem:

KOztertilet neve:

EEEE rerepur6s;

L6pcs6hdz:

n!!!
Ajt6:

0l0l0l6l0l5l8

Orbiin Siindor

H€rzszdm: [--_l L6pcs6h6z: f-__-l Emetet: f--__l
1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilv:intartdsi szdm:

L.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdma:

L,-6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek ne-ve:

5.

L.L Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Kdzterulet jellege:

2. Tdrgy6vben vdgzett alapcdl szerinti 6s kdzhasznri tev6kenys6gek bemutatiisa
Al*pim4ny rev€trenysfue Z$l$-ben is *a G

smeretek elteri*sat€s€re irdn}ulr. .4E Alapifii6ny kiilrln trenginlyr te]cetett *a &*triis6gfr6s gy,*xglrt,*ri
lszkii'seirrel{ inregi$mcrteres4rs, * digit6li,s nr€di* megerGs'rt6s€re €s a mirifissy,h6,*i - rivitv*m's*n$l,elrleK inregt$mcrtiereser€' * {llglt*li:s nr€tli* megerGslt€s€rg €s a mififiesy:h6:*E - nyilv$n.4rs*n

hirdetett - pr*,gratnj$n*k t{i'hb mint {itsz€a r.6satu.evsje ${}lt. *,a Gv foly*mxn az *l*pitv'i*ny t<iilan
ralrls't szenNse€tt 6 m6d,iat'udat$ss6g er$$fltesgre, kiil4Elntisen a nyu,Edii*s trorssatr{iy krlrdnen €s r6e.t
sgy {}l:fen nemaetk#ei F,rBis}(tbsn,, *m,el1fn+k. e6lj*. az,+nline nrdd-idi,an- megjelen6 ,{yrlltirletkelt$ 6s
:':r..ii1T]:|l:*]:tlTigT:f3u zurs. v6S6n-az At*pitv6n,y *tindftsn eVv *ryan proJer*m is, nmsty sat

h.sgy mi:k$nt jel+nik meg Et rend.seenr*lrds enilEtezire a nr€di#nin.

3, K6zhasznt.i tev6kenysdgek bemutatisa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kiizhasznf

3.2 Kiizhasznf

tev6kenys69 megnevez6se:

tev6kenys69hez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszabdlyhely:

3.3 Kdzhasznti tev6kenys6g c6lcsoportja:

3.4 K6zhasznt1 tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tszdma:
3.5 Kdzhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Kitcif t6 verzi6 :2.97.0 Nyomtatvdny ver zi6 :L2 Nyomtatva: 2020,07 .L7 10.59.09
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A kett6s kiinywitelt vezetd egv6b szervezet egyszeriisitett I

t{ves besziimoloja 6s kiiZhasznusdgi met"ttktet I pK_s42

2019. 6v

Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g neve:

FUggetlen Ulsagir6k Alapitvdnya

5. C6l szerinti jutattdsok kimutatdsa

C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z6 6v Tdrgy6v

k6lts6gek, rdforditiisokra kapott tem, 35 959 24269
5.2 C6l szerinti juttates megnevez6se El5z6 ev T6rgy 6v

C6l szerinti jutaftas megnevez6se El5z6 ev T1rgy 6v

C6l szerinti t'uttatesok ki mutatesa
(tisszesen) -

35 959 24269

C6l szerinti iuttat6sok kimutat6sa
(mind0ssze6en) 35 959 24269

(Adatok ezer forintban.)

6. VezetS tiszts69visel6knek nyrijtott juttates

O,I Tiszts6g El5z6 6v (L) Tlrgyev (2)

k6pvisel6 7 352 7 L7t
o,z Tiszts6g El6z6 6v (L) T6rgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nvf itottjuttatiis (mind6sszesen): 7 352 7 L7L

K it6 lt6 v er zi6 :2.97 .0 N yo mtatvan y v er zi6 :L.2 Nyomtatva: 2020.07.L7 10.59.09



A kett6s kiinywitelt vezet6 egyt6b szervezet egyszeriisftett I

6ves besz:imoloja es kiiThasznrisdgi melttklet j pK_s42

201.9. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Kdzhasznf jogdlkis meg6llapit6s6hoz szUks6ges mutat6k (Ad ato k e ze r fo ri ntban. )

Alapadatok El5z5 6v (t) Tdrgy6v (2)

B. Eves clsszes bev6tel 38 303 29 293
ebb6l:

C.. A szem6lyi jdvedelemad6 meghatdrozott r6sz6nek az
aclozo re n del kezese szeri nti f e I haszniilas A16l sz6l6
1996. 6vi CXXVI, tdrv6ny alapjdn atutalt cisszeg 2L95 4 880

D. K6zszolgdltatesi bev6tel

E. Normativ temogates

F. Az Eu16pai Uni6 strukturiilis alapiaib6l. illetve
a Koh6zi65 Alapb6l ny(jtott t6moga16s

G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 36 108 24 4L3
H. Osszes r4forditis (kiadAs) 39 978 31 530
l. Ebb6l szem6lyi jellegfi riifordftis 15 405 L4 692

J. Kiizhasznf tev6kenys6g rdforditilsai 39 978 29 696
K. Ad6zott eredm6ny -1,675 -2 380
L. A.szervezet munkdjiban kdzrem(kcid6 kciz6rdekfi 6nk6ntes
tevekenyseg et v 69z6 szem6lvek szdma
(a k6z6rdekfi 6nk6ntes tev6k6nvs6q16l sz6l6
2005. 6vi LXXXV|ll. tdrv6nynek megTelel6en)

ErSfo r r6.s e I I {totts 69 m utat6 i Mutat6 teljesit'se

lgen Nem
Ectv. 32. 9 @) a) KB1+82)/2 > 1".000.000, - Ftl tr n
Ectv. 32.9 (4) b) [K1+K2>=0] n E
Ectv. 32. 5 @) c) Kt1+\2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,251 n a

T 6.r s ad al m i 6m o g atotts 69 m utat6i Mutat1 te/7esif6se

Ectv.32. 5 (5) a) [(C1"+C2)/(G1+G2) >=0,02] x n
Ectv. 32. 9 (5) b) [(J1+J2)/(Hj +H2)>=6,51 tr n
Ectv. 32. 9 (5) c) [(L1+12)/2>= 10 f6] n tr

FUg getlen 0isegir6k Alapitv6nya

Kitit lt6 v e r zi6 t2.97 .0 Nyo mtatv6ny v er zi 6 : L2 Nyomtatva: 2020.07 .I7 10.59. 09
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egvszerffsitett

6v e s b e s z 6 m o ki j a 6 s k ii-lh a s z nu s d g i m et"lt kl e t PK-542

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FUggetlen 0;sagfr6k Alapitvdnya

Tamogatasi program elnevez6se: M6diatudatoss6g az id6sebb korosztdlyban a V4 orszdgokban

T6mogat6 megnevez6se: Transitions (TOL)

TAmogat6s forr6sa:

kdzponti kolts6gvet6s !
on korm6nyzati kolts6gvet6s !
nemzetkdzi forrds m
m6s gazd6lkod6 I

T6mogat6s id6tartama: 2019, iiprilis L5-2020, januiir 31.

Tamogatesi osszeg: 4 L35

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 2 740

- targy6vben felhaszn6lt osszeg: 2 740

- tArgy6vben foly6sitott Osszeg: 4 735

TAmogat6s tfpusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6rftend6
m

T6.rgy6vben felhaszndlt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 22L4

Dologi 526

Felhalmoz6si

Osszesen: 2 740

Timogat6.s targy6vi f el haszniildsiinak szdveges bem utatasa:

ao mlllEi{rl€si kiiltE{*gek fk{inyv*l€s, b'€rleti Oq, t*

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenysdgek 6s programok bemutatasa
mddistudatsse6g er$slt€s.e * €S €v fslefiiek kstd
rt*l'nr*kra. Felm6r€s kdsafuise *z id6c€)bh nemeed€k m€diafogyaszrilsi szs,kn*frir$|, olcat6si t*mirir,*,
lg€d*nyffgs'k laAsrit€se. ldiihelyfoglalksEdstllc tavttsa nyug-dlj*s klubokben" t$rn*garl,r* eaesl an id&seie kiigaz*di*s*t
f$l3|em*tss*n udltszd m6di* uit6g,*tran, elosegltue *ael t*i6toz6ddsi torrr*saik migv,#l*szt6s$r €s * "t*"i[ul"tf"m*k kisztlr€sdt

Kitttlt6 v erzi6:2,97.0 Nyomtatveny verzi6:j,.2 Nyomtatva: 2020,07.L7 10.59. 09



Szervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve:

UlsagfrOk AlapitvAnya

Szervezeti strat6gia kialakitesa

k$ltsdgek {krinlruel€s, U,6rleti Ui1,

elluiqr*tlezS €vekre seSl$ prioritds*it Ss rnunkaterv,dt.

plosrim ffl c€tj*, hsgyFl *Japitudny saer$eaeri gs tusmmuEl*aciE

::1T-6:fflff.:S:tr1ff:q!:I"it ytrygrium.r6kusa-qsep{H"riss n+sz6tgei€serfil"r*lrilindapjsn mesrr*Grozta *z

k'fi'zleked€sI

A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitett
eves b esziimol6j a 6s kii-Chasznf s6gi melltkler

FUggetlen

IFEX (lnternational Freedom of Expression Exchange)

kozponti kolts6gvet6s !

T6mogat6s for(6sa:
onkorm6nyzati kolts6gvet6s n

m

!
TAmogat6.s id6tartama: 2019. m6jus t-20L9. december L5"

- ebb6l a tiirgydvre jut6 osszeg:

- tiirgy6vben felhaszn6lt Osszeg:

vissza nem tdrftend6

T6rgy6vben felhaszn6lt cisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Tdmogatds tdrgy6vi f el haszniiliisiinak sztiveges be m utatiisa:

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys€gek 6s programok bemutatdsa

K itij f t6 v er zi 6 t2,97 .0 Nyo mtatveny v e r zi 6 :LZ Nyomtatva: 2020.07,L7 10.59,09



A kett6s kiinywitelt vezet6 egv6b szervezet esvszeriisitett I

t{ves besz6moloja 6s kii-z-hasznrisdgi mel"teklet I pK_542

20L9. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FUggetlen Uisegir6k Alapitvdnya

Tilmogat6si prog ram elnevez6se: Get the Troll out ll. - Trolltalanit6s

Tdmogat6 megnevez6se: Media Diversity Institute

Temogatas forrdsa:

kozponti kolts6gvet6s !
onkorm6nyzati kolts6gvet6s !

B

I
20L7. november 13-2019. november 30.

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

- t6rgy6vben felhaszniilt osszeg:

- tergy6vben foly6sitott osszeg:

TAmogat6s tipusa:
m

TArgy6vben felhaszn6lt ajsszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Tiim o gatds tiirgy6vi fel haszndtdsiinak szdveg es bem utat6sa:

Az Lizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatiisa
GF et Trells Sut! frndttet*nft65) nemz€tk{i}ei f rsiekt Fflrl_!}. 6vbsn a mAsoO i f sffirrffai fiatalekhne sz$'|, s m6diaplatform$ks,n ht'ui*f+l a'ngyetmetauau*si r*&*a""r*g"-Gi-€. ti;;trd[*$;,[ '
relmetlensegre €s idegengyfi'l{iletre' A Frsielfi rdiae *z sn-firue rartcd,mek nronile,reeiise, nyipdnos *"i**c"y"x.ervea€s+, terial m*k elfi*l lft6ss-

Kitatf t6 v erzi6:2.97,0 Nyomtatvi4ny v erzi6:L.Z Nyomtatva: 2020.07.L7 10.59.09



A kett6s kiinywitelt vezet6 egv6b szervezet eqyszeriisftett I

6ves besziimol6ja 6s kiiZhasznrisdgi meil6ktet I pK_s42

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

FUggetlen Ulsag fr6k Alapitvdnya

Tdmogat6si program elnevez6se: ulsegir6k, m6diaszakos hallgat6k 6s a civil szervezetek k6pz6s6nek temogatesa

Amerikai EgyesUlt Allamok KrilUgyminiszt6riuma

Tdmogat6.s forrdsa:

n
onkormdnyzati kolts6gvet6s !
nemzetk6zi forr6s m

!
T6.mogat6s id6tartama: 2018. szeptember 14. -2OL9, november 30.

TAmogat6si osszeg:

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 dsszeg:

- targy6vben felhaszn6lt dsszeg:

- t6.rgy6vben foly6sitott osszeg:

Tamogatas tipusa: n
t_l

Tdrgyevben felhasznAlt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

H:l*-= fi-*. 1:*.*^*1_lttLii tr_ITf.:i t ve1
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Tdmogatis t6rgy6vi felhaszn6liis6nak sz0veges bemutatdsa:
6s nemretlritlzi elsedSl6fszsl(€rr6k nem,a€flff!,zi egvdb k{'l einek {utaz*s, sz feder€se,krld€si kiilt*Sgelq b.6rteti dijek

Az uzleti 6vben vdgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egydb szervezet egvszeriisftett
6ves b esz6mol6j a 6s kti-z-hasznri sii gi meiltklet PK-542

20L9. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

FU ggetlen U;sagir6k Alapftvdnya

T6mogat6si program elnevez6se: A rendszerviltds hagyat6ka

Tdmogat6 megnevez6se: U.S. Department of State

T6mogat6s forr6.sa:

kozponti k6lts6gvet6s n
6nkorm6nyzati kolts6gvet6s !
nemzetkdzi forr6s m
m6s gazddlkod6 I

Tamogates id6tartama: 2019. szeptember 23- 2020. j0lius 31,

Tdmogat6si osszeg: 4322

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 414

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg: 414

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 4 322

Tiimogat6s tfpusa: visszat6rftend6 n vissza nem t6ritend6 
m

Szem6lyi

TArgy€vben felhaszndlt <isszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

lsss

Dologi 55

Felhalmozdsi

Osszesen: 4L4

Tiim o gatiis t6rgy6vi fel haszn6liisiinak szdveges bem utatdsa:

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatAsa

Tll,1f."Tli*SyP-':{g-'::il'_T*:!i6rufih*zrddrdakulds*hoz. A pregram t+retghen B Frig,Eetten M€di*k*ieponr ko-nieren*ietr-sz+rveeo ;;iffi;;ffi;ilH;;
p-*_Ti:,T*jiT_T:gnyfl:'j_*_=,:X€"-l *:W ng3i.yg;ei k6rd,*Bekrsr. i,6_"*il*;fii ;_,.iidy#il;elrr* h*z*i sejrf etrfftsz,erdanti l+apesol*to'kr&1. iov$t*b6" 

"*,l6oA[tiipcnr 
r*nroEar;*;1u-,, *;,fr#1..f,t#;ffi;tilyek a rendszenrdlt6s h*g$s€k*t ele$eniti,k fel.

$drasts,k k€szlt4sdnek fiR*nszfrs:$sa, saaf6n6[ dfi*zffi:m

KitOf t6 verzi6:2.97,0 Nyomtatveny v erzi6:1,.2 Nyomtatva: 2020,07.L7 10.59.09
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A kett6s kiinywitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisitett
eves beszamoloja 6s kiiThasznus6gi meileklet

PK-s42

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Fti g getlen Ulsagir6k Alap itviinya

csAToLT ueltExletEx
(Mell1klet tfpusonk1nt csak i. dokumentum csatolhatl)

1, Megjelenit6sre kerU16 melt6kletek

PK-542-01 Kiinyrvizsg6l6i jelent6s

PK-542-02 Sziiveges besz6mol6

PK-542-03 Kieg6szft6 melldklet

Melldklet csatolvo: !
Eredetivel rendelkezik: n
Mell4klet csatolva: n
Eredetivel rendelkezik: 

m
Melldklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: m

2. Megjelenit6sre nem kerU16 meltekletek

PK-542-04 Meghatalmaz6s

jogosultsdg igazoldsa, amennyiben nem a szervezet saidt Cdqkanuidn
vagy nem a.bejegyzex,kd.pvisel6 Ugyfdlkopujdn keresitill t<eiiilt ' " 

-' '

e rorcrl eszlesre a beszdmo l6

Mell4klet csatolva:

Er edetiv el r endelkezik:
!
n

Kit6f t6 v erzi6:2.97.0 Nyomtatvan y verzi6:L.Z Nyomtatva: 2020.07.L7 10,59.09



Ftiggetlen Ujsdgfr6k Alapftvf nya
1064 Budapest, Viiriismarty utca 471A..

Bir6sigi nyilvfntartisi szdma: 01-01-0006058

KIEGESZiT6 Vlnlr,nXr,nr

a 2019. 6vi egyszeriisitett 6ves beszdmol6hoz
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I. ArrarANos RESZ - AZ ALApiTVANy ES A szAMVirELr poi,rrrKA
BEMUTATASA

1. Az Alapitvriny bemutatdsa

A Fiiggetlen Ujs6gir6k Alapitvdnya (a napi munkdban a Ftiggetlen Mddiakr)zpont -rcividitve CIJ - elnevezdst haszn|lja) tobb mint hrisz dve mrikodik. A New york-i
szdkhelyti Independent Journalism houndation 1995-ben hozta l6tre a Magyarorsz6gon
bejegyzett politikai elkotelezettsdgt6l mentes alapitvdnyt, amelynek c6lja, hogy erositse az
etikus magatartfson alapul6, tdnyszeri rijsdgirdst 6s t6mogassa a mddia ftiggetlensdg6t
Magyarors zdgon 6s krilfoldcin.
Az Alapitvhny - v6llal6sa szerint - kataliz!rtor szelepet tolt be kozcdhi 6s kozdrdekri
ingyenes programjaival, amelyek egy6bkdnt nem lenndnek eldrhetok a min6s6gi rijs6gir6s
mellett elkritelezett szakmabeliek sz6m6ra.

Fenn6ll6sa ota az alapitvfny programjain tobb ezer ujsdgir6, mddiaszakos hallgat6,
mddiamenedzser vett rdsrt. Az alapitvdny szdmos rovidebb ds hosszabb k6pz6si programot
tartott a hirm6dia szdmttrahazai es nemzetkozi (pl. BBC, Knight Foundation) fj;6gir6k 6s
oktat6k irhnyitlsflaT. Az Alapitvdny a kezdetekdtol fogva szoros kapcsolatokra trirekedett
a fov6roson kiviili helyi m6di6val, igy rddi6kkal, televizi6kkal 6s kds6bb hirsz6jtokkal.

Az alapitvdny kezdett6l fogva kiemelt figyelmet fordit a kisebbs6gek (pl. rom6k,
fogyat6kkal 616k, n6k) mddiadbrdzolilsdra. A roma rijsdgir6-gyakornoki plogramot (1998-
2012) tobb mint 110 hallgat6 vegezte el. Az alapitvdny tevdkenysdgeU.n hangsrilyos
szerepet jhtszottak a roma kozoss6gek dletdt bemutato tartalom-eloallitassal (Sosinet,hu.
rcjvid video dokumentumfi lmek) kapcsolato s hazai 6s nemzetkcizi programok.

Az ut6bbi dvekben az Alapitvfny wra torekedett, hogy az irjs6gfr6k min6l szdlesebb
kor6ben elterjessze a digit6lis mddia (p1. adatvezlrelt rijs6gir6s, Oigitans t6rt6netmond6s,
podcast) eszkoztitrtrt. En a celt tematikus rijsrigir6i kdzikcinyvek, segddanyagok
publik6l6s6va1, valamint a tdnyszeni fjs6gfr6s m6dszertan6nak terjeszt6s6vel, mentori
programokkal, cikkp6lyazati tS.mogat6ssal, mrihelyfoglalkozdsokkal ds konzult6ci6kkal
segitette' Az Alapitv|ny szdmfua ugyancsak fontos a m6diatudatoss6g fejlesztdse az
rijs6gfr6k, a mddiaszakos hallgat6k 6s a szdlesebb kozons6e kordben.

A CIJ tobb 6ven il tett er6feszftds eket az iparhgi szinti etikai ir6nyelvek kidolgoz6s ira 6s
ennek rparhgi elfogadtat6s6ra, az onszab|lyozds mechanizmusainak er6sit6sdre. E
munk6j6valhozzttjhrult a Foszerkeszt6k F6rum6nak 20124entort6nt megalakit6stthoz.
Az alapitv6ny rendszeresen tart mtihelyfoglalkozdsokat, konferenci6kat, k onzult1ciokat a
m6di6val kapcsolatos kdrddsek szdles kcir6r6l. Minden rendezv6ny ds workshop dijmentes
a r6sztvev6k szdmdra - az alapitvfuny tdmogatott projektek rdvdn ftnanszirozza
tevdkenysdgdt. A projektekr6l az Alapitv6ny honlapja lwww.ci_i.tru'l rendszeresen hirt ad, a
2019-ben megval6sitott tevdkenysdgrol pedig a szakntar besz6mol6 ad rdszletes attekintdst,
amely szint6n olvashat6 a honlapon.

A Fiiggetlen M6diakozpont aktivan egytittmrikodik hasonl6 cdlokat krjvet6 nemzetkijzi
partnerekkel: 2000 ota tagSa a 72 orszdgban csaknem 20, nonprofit mddiafejleszt6si
szervezetet tomdrit6 Ddlkelet- 6s Koz6p-eur6pai Mddiakozpontok Hdl6zattnak
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(SEENPM), 2013 ota tagSa a sz6lilsszabadsdggal foglalkoz6 IFEX nemzetkozi
szervezetnek.

Az Alapftv6ny cdljait f6kdnt projektt6mogat6sokb6l val6sitja ffieg, jellemz6en
kolts6gvet6sekben meghatdrozott, elszdmol6si kotelezettsdggel nyrijtott, kolts6gek,
rdfordit6sok ellentdtelezdsdre kapott t6mogat6s frnanszirozza atevlkenysdget.

Az Alapitvdny alapitdsa 6ta, alapvet6en nyilv6nos pillyfuatokon elnyert t6mogat6sokbol
segiti az etikus, min6s6gi, phrtatlan rijs6gir6st Magyarorszftgon 6s a kozdp-kelet-eur6pai
tdrs6gben. A bejegyezett tevdkenys6ggel 6s misszi6val osszhangban, az Alapitvdny
sikeresen jut rendszeresen nemzetkdzi/kiilfdldi t6mogat6solchoz, amelyek cisszege
meghaladja a7.200 E Ft-ot.

Az Alapitv6ny mrikod6s6nek kereteit es szabfiyait rogzito alapit6 okirat 2018. szeptember
25. napjdval m6dositdsra kertilt. L6nyeges ds kiemelendo villtozds, hogy e m6dosit6ssal a
Polg6ri Torvdnykonyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. tcirvdny hatSlya al6 keriilt az Alapitvdny,

Az Alapftv6ny be-i e gyzett szdkhel)'e :

1064 Budapest, Vorosmarty utca 471A.

Az alapitvdny legfobb iigyvezet6 szerve a kurat6rium. A kurat6rium tagjai az Alapitvdny
vezeto tisztsdgvisel6i. A kurat6riumjelenleg hat tagb6l 6ll.

Az egyszerusftett 6ves besz6mol6 al6ir6sdra io gosult neve :

Orb6n S6ndor Attila, az Alapitvfiny kdpvisel6je, kurat6riumi tag
lakcime: 1115 Budapest, Bart6k B61a rit 90.

Az Alapitv6ny konyveinek vezet6sdvel, illetve az egyszenisitett 6ves besz6mol6
elkdszitds6vel oly.an szdmviteli szolgiitatfst nyrijt6 t6rsas6got (K6HEGY Audit
Konyvvizsg6l6 ds Ugyviteli Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsas6g) bizottmeg,amely
megfelel a szhmviteli torv6ny 1 5 1, $ -6ban r o gzitett el6ir6snak.

Az Alapitvfny a 47912016. (XII.28.) Korm6nyrendeletben rogzitett feltdtelek alapjdn
konywizsgilatra nem kotelezett, a kozzdtett adatok konywizsgillattaL nincsenek
alirtfimasztva.

2, A szirmviteli politika bemutatdsa

^.) 
Az elszrimolds alapja

Az Alapitvdny - a 47912016. (XII.28.) Korm. rendeletben biztositott villasztdsi lehet6s6g
alapifin egyszertisitett 6ves beszdmol6 kdszitdsdvel teljesiti besz6mol6si kotelezettsdg6t.
Az egyszenisitett 6ves besz6mo16 tartalmazza
o a m6rleget 6s az eredmdnykimutat6st a hivatkozott korm6nyrendelet 3. illetve 4.

mell6kletdben fo glaltak szerinti tartalommal ds tagoldssal,
. a kieg6szit6 melldkletet, a sz6mviteli torv6ny egyszertisitett 6ves besz6mol6ra

vonatkoz6 ds az egyestildsi jogr61, a kdzhasznri jog6ll6sr61, valamint a civil
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szervezetek mrikcjdds6r6l 6s tdmogatds6rol sz6l6 20IL dvi CLXXV. torvdny
(tov6bbiakban civil tv.) 29.9 (a) ds (5) bekezdds6ben eloirttartalommal,

. az Orszdgos Bir6s6gi Hivatal honlapj6n kozz|tett, adatszolgilltaths (PK-542 sz.
nyomtatv6ny) azon lapjainak csatol6s6t, melyek projektenk6nt bemutatj 6k az egyes
t6mogat6sok cdlj6t, az <isszeg forr6sdt 6s a t6mogat6s felhasznililsfrt

A kett6s krinywitel szabillyai szerint vezetjtik konyveinket.

A besz6mol6 k6szitdsdnek id6pontja 
-valamennyi 

m6rlegtdtel esetdben- atilrgyevet
kovet6 dv m6rcius 3 1. napja.

b.) A szfmviteli politikfban meghatrirozott elvek, elj6r6sok ismertet6se
Az Alapitvdny a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. torvdny eloir6sainak megfeleloen
elkdszitette szdmviteli politikdjrit, mely magttban foglalja az eszkcizok ds forrdsok
leltitrkeszitdsi ds Ielt6roz6si szabillyzatit, az eszkozok 6s a forr6sok drt6keldsi szabillvza#fi.
valamint a penzkezel6si szabrily zatot.

A sz6mviteli politik6ban szab6lyoztunk minden olyan tertiletet, amire a szdmviteli torvdny
v6laszt6si lehet6sdget ad, illetve nincs ugyan vftlasilitsi lehet6s6g, de a torvdnyi el6ir6s
teljesitds6hez az eszklrt, am6dszert az Alapitvdny jogosult hozzfrendelni.

Amortiz{ci6s politika
Azrmmateri6lis javak es atfirgyr eszkozok beszerzesi, illetve elo6llft6si koltsdsen
halmo zott 6rt6kc s okkend s sel csokkentve keri.ilnek kimutat6sra.

Alapitvttnyunk az dves amortizitcio meg6llapitds6n6l, minden esetben egyedi elbir6l6s
alapjdn, a hasznttlatbavdtelkor hatdrozza meg az amortizdcios kulcsot. A v6rhat6
haszndlxi id6 alapjdn az 6ves leir6si kulcsot, valamint a haszndlati id6 v6g6n
rcalizillhat6 marudvitny6rt6ket az alabbi szempontokra figyelemmel hatirozzukmeg:

. aT Alapitv6ny a hitelt drdeml6 m6don dokument6lt iizembe helyezdstol szitmitott
hasznos 6lettartam alatt a maradvtnydrt6kkel csokkentett bekeriil6si (brutt6) drt6ket
id6ar6nyosan, linedris m6don kja le,

. az amortizdci6 elszdmol6s6nak kezdete az izembe helyezds napja, elsz6mol6sa havi
gyakorisdggal trirtdnik,

e a tclrvdny 3.$ (4) bekezd6s 6. pontja alapjan a maradvfnydrtdk nulla lehet,
amennyiben annak drtdke val6szinrisithet6en nem j elent6s.

o a 100.000 Ft egyedi beszerzdsi 6rt6k alatti ttrgyi eszkozok ds immateri6lis javak
6rtdkcsokkendsdt haszndlatbavdtelkor, egy <isszegben sz6moljuk el kcjlts6gk6nt.

Deviza, valuta fordul6napi 6rt6kel6se
A sz6mviteli tcirv6ny 60.$ (2) pontja alapjfn a mdrlegben a valutapenztfuban levo
valutakdszletet, a devrzaszitml6n l6v6 devizffi, tovdbba a ktilfoldi pSnzertel<re sz6l6
kovetel6st, illetve kotelezetts6get, az rizleti dv mdrlegfordul6napj6ra vonatkoz6
meghatdrozott arfolyamon kell kimutatni. Alapitvrlnyunk dontdse drtelmdben a Magyar
Nemzeti B ank hivatalo s deviza firfoly am6n sz6mitj uk 6t ezen tdtel eket.



,,A kr)zz,itett adatok k\nyvvizsgdlattal nincsenek aldtamqsztva, "

Kiv6teles el6forduldsri vagy nagysdgri bev6teleko kiilts6gek, rdforditdsok
Kivdteles el6fordul6sirak azok a t6telek, amelyek az Alapitvfny tev6kenys6g6hez
szorosan nem kapcsol6dnak, a bekovetkez6siiket megelozb 5 6vben nem fordultak e16
6s osszegtik meghaladja a mdrlegfoosszeg 5%-At,
Kivdteles nagys6giiak azok a tdtelek, amelyek az Alapitv ny tev6kenysdge sor6n
rendszeresen elofordulnak, de eredmdnyhat6suk atingyevet megeloz6 6vben tapasztalt
eredmdnyhat6st minimum 100%-kal meghaladja 6s cisszegtik meghaladja a
m6rlegfo o s sze g 5o/o - 6t.

II. SPECIFIKUS RESZ

A. SZOVEGES ES SZAMSZAKI ERTEKELES AZ ALAPITVANy VAGYoNI,
PENZUGYI, JOVEDELMI HELYZETER6L, A LIKVIDITASNOi,_ 

- 
i

FIZETOKEPESSEGROL

1. Ert6kel6s
Az Alapitvfny vugyoni helyzet6nek vizsgillatakor meg6llapithato, hogy az Alapitv1ny
vagyoni helyzete a 2019. dvi eredmdny hatdshra romlott. Az alaptevdkenysdgb6l szhrmaza
tirgyevi (adozits elotti) eredmdny: -3,445 EFt vesztesdg, a v6llalkoz6si tev6kenys6gbol
szdrmaz6 tdrgyevi ad6zott eredm6ny: 1.065 EFt nyeresdg, osszevontan -2.380 EFt
vesztesdg. A kor6bbi 6vek eredmdnyeinek cisszege, mint t6kev 6ltoz6s: 4.976 EFt.
A kor6bbi dvek eredm6nyei 6s a tdrgyevi eredmdny egyiittesen 2.596 EFt osszegri saj6t
t6k6t mutat 2019. december 3 1-6n.

A 2019. 6vi mrikoddsre jellemzo volt a kiegyensilyozott likvidittisi helyzet, az Alapitviny
fizet6si kotelezettsdgeinek mindenkor hat6rid6ben eleget tett, korrekt partneii
kapcsolatokkal rendelkezik, adohat6s6gi kotelezetts6geit maraddktalanul teljesfti.

Az Alapitvany 2019. evii|vedelmezfsdg\t a kdtf6le tevdkenysdg6nek eredmdnye tiikrozi.
Az alaptevdkenys6g eredmdnye -3.445 EFt vesztes6g, aminek a kialakuldsa kdt okra
vezethetl vissza: egyrdszt voltak olyan mrikod6si koltsdgek (szem6lyi jellegri r6fordit6sok),
melyekre nem volt bevdtel fedezet; m6sr6szt a penzigyi mriveletek 1.382 EFt cisszegti
vesztesdget eredm6nyeztek (fdbb tdtelei: deviza v6ltrisb6t ered6 6rfolyamdifferencL,
kotelezettsdg kiegyenlit6sdb6l szdrmaz6 drfolyamvesztes6g (1.359 EFt), nem realiz1lt
dw6gi 6t6rt6kei6s (38 EFD).
Az Alapitvany 2019, dvben vdllalkoz6si tevdkenysdget is vdgzett: rendszeresen, havonta
szakmai programokat szervezett a Magyar Ujs6gir6k Orszdgos Szovetsdge felkdr6sdre,
valamint egydb rendezvdnyek 6s konferenci 6k szervezdsdt is vdllalta m6s megbiz6k
reszdre, A v6lla1koz6si tevdkenys6gb6l szdrmaz6 drbevdtel meghaladta a t6rsas6gi
ad6tdrvdnyben rogzitett ad6mentes hat6rt, igy az abb6l sztrmazo ad6z6s el6tti eredmdny
(1.208 EFt nyeresdg) ut6n ad6fizetdsi kotelezetts6g keletkez ett 143 EFt cisszegben.

2. M6rlegk6szit6s iddszakfban tiirt6nt vfltozrisok
A m6rleg fordul6napj a utdn nem volt olyan esemdny, amely jelent6sen befoly6soln6 az
Alapitvdny 2019. december 31-i egyszenisftett dves besz6mol6i6t.
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B. MERLE GHEZ KAPCS OLODO KIEGESZITESEK

1. Immateridlis javak 6s tdrgyi eszkiiziik

Az immateridlis javak ds t6rgyi eszkozcjk vizsgillatdn6l meg6llapithato, hogy t6rgy6vben
1'564 EFt-tal cscikkent a tdrgyi eszkozok 6s az immateri6lis javak 6rtdke, aminek az oka a
2019. dvi line6ris drtdkcsokken6s, novekedds a t6rgy6vben nem volt.

Az arnofiiz6ci6 elszdmol6sa a 2019-es dvben havonta tcirt6nt, line6ris amortiz1ci6s kulcsok
alkalmazdsdval:

1.594 EFt
30 EFt

Valamennyi mdg le nem irt tfurgyi eszkoz ds immateriiilis j6sz6g (weboldal,
sz6mit6stechnikai eszkciztik, nem jelolt v6ltoz6sokat kiszitr6 szoftvei; telj-es egdsz1ben
fejlesztdsi tdmogat6sb6l val6sult meg, igy az drtdkcsokkends osszegdvel egyez6 osszegri
egydb bevdtel keriilt elsz6mol6sra, az drtdkcsokkends osszeg6nek eilent6telezdse
6rdek6ben.

2019,6vben a terv szerinti 6rt6kcscikken6s cisszege:
.) ebb6l a 100.000 Ft alatti eszkcizcik elsz6molt drtdkcsokkendse:

2. Kiivetel6sek

Az egyszenisitett dves besz6mol6ban 5.768 EFt osszesri
763 EFt vev6kovetelds, 5.005 EFt egy6b kcjvetel6s.

Az egydb kdveteldsek t6telei:
- fel nem haszn6lt utalv6nyok 6rt6ke
- elszdmoldsi el6leggel nyrijtott tfimogatdsdrtdke
- benyrijtott m6r elsz6molt tdmogat6shoz kapcsol6d6 kcjv.

kovetelds szerepel, melyb6l

9 EFt
3.853 EFt

732EFt
411 EFt- bdrlemdnyhez sol6 d6 an frzetett kauci6

SSZCSCN 5.005 EFt

3,P6nzeszkiiziik

A pdnzeszkozrjk 6llom 6ny a 7 .052 EFt, melynek osszet6tele a kcjvetkez6 :

adatok EFt-ban
Megngvez6s El6z6 6v Tdrsy6v Yfltozhs

Penn\r
Banksz6mla

127
t3 569

r39
6 913

12
-6 656

P6nzeszkiiziik t3 696 7 052 -6 644

4. Aktfv id6beli elhatfroldsok

2019. december 31-dn 5.517 EFt aktiv id6beli elhat6rol6s lett kimutatva, az aIilbbi
rdszletezds szerint:
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adatok EFt-ban
Megnevez6s El6z6 6v Tdrsy6v Y6ltozits

Bevdtelek aktiv id6beli elhat6rolasa

Ebb6I 1% SZIA

Ebbdl iddszakra jdrd tdmogatdsok

s 629

37

5 593

5

2 195

3 154

3sc -279

2 I58

-2 439
Kolts 6 ge k, r6fodit6s ok aktiv iddbe li e lhat6rol6s a 492 167 -325
Aktiv id6be li e lhatrirolis ok 6 t2l 5 517 -604

Bevdtelek akttv iddbeli elhatdroldsakent keriiltek elsz6moldsra az idlszakra j6r6
t6mogat6sok (,,M6dia tudatossdg er6sitdse az idosebb korosztdly kor6ben" pro;Lkr
2.740 EFt; ,,A rendszervdlt6s hagyatdka" projekt- 4I4EFt), valamint a2018,6vben kiutalt
6s elsziimolSs alatt 5116 szemdlyi jiivedelemad6 ryo -a (2.195 EFO.

A kdltsdgek ds rdfordftdsok aktfv iddbeli elhatdroldsa sorfn a t6rgydvbenkiszimllzott 6s
kcjvetkez6 6vet/6veket terhelS kolts6gek szerepelnek (t6rhely dij, net el6fizet6s, domain
regisilrdci6, repiiloj egy, biztonsdgi szoftver el6fi zet6s) itt.

5. Sajrit t6ke

adatok EFt-ban

6. Kiitelezetts69ek

Az Alapitvitnynak hosszri lejdratukotelezettsdge nincs, a rovid lejdratf kiitelezetts6gek
t6telei az alSbbiak:

S z6llit6i kotelezettsd s :

adatok EFt-ban

Megnevez6s E,l6zd 6v TdrEy6v Yilltozfs
Indu16/Jegzett t6ke
Tokevdhozds/Eredmdny

Lekdtdtt tartal5k
Ertdtelesi tartaldk

T firgrevi eredmdny alaptevdkenys6gbol

Mr gr 6v i e re dm dny v illlalko zisi tev 6kenys 6 gb 6 I

0

6 6s1

0

0

-l 675

0

0

4 976

0

0

-3 445

I 065

I

I

1

0

675

0

0

770

065
Sajft t6ke 4 976 2 596 -2 380

Megnevez6s El6z6 6v Tdrpv6v Yilltozfs
S zallit6i kote I ezetts 6 s 946 20r -745
6sszesen 946 201 -745
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Egydb rovid lej 6ratir kotelezetts6gek:

adatok EFt-ban
Megnevez6s El6z6 6v Triryv6v Yilltozi,s

SZJA I%

Erydb rdvid lej6ratu kotelezettsdgek

Projektek eldlegei

NAV osszevont egyenlege

2232

225

tr 282

497

7 076

0

8 411

r43

4 844

-225

-2 87r

-3)+
Osszesen t4 236 15 630 | 394

2019. december 31-6n az alilbbt projektekkel
kotelezetts6gkdnt:

,,Mddia tudatoss6g er6sitdse az id6sebb koroszt6ly
,,A rendszerv6lt6s hagyatdka" proj ekt
A t6mo gat6s osszegeket devizttban foly6s itottitk,
december 31-6n drvdnyes MNB ftrfolyamra.

kapcsolatos elolegeket

kordben" projekt

igy azok 6t6rtdkel6sre

tartunk nyilvdn

4.098 EFt
4.313 EFt

keriiltek a 2019.

7. Passzfv iddbeli elhatr{roldsok

Alapitv6nyunk a szdmviteli torvdny el6ir6sai szerinti 6tmen6 tdteleket szerepeltette itt,
mellyel eleget tettiink a sz6mviteli torvdny teljessdgre 6s 6vatoss6gra vonatkoz6
alapelveinek, mert a m6rleggel lezdrt idlszal<hoz kapcsol6d6 valamennyi ismert 6s
v firhato an felmertil o kote I ezetts e get szftmit6s b a vettiink.

A passziv id6beli elhat6rol6sok mdrlegben kimutatott osszege 10.688 EFt.

adatok EFt-ban
Megnevez6s El6z6 6v T6rev6v Yiitozds

Bev6telek passzfv id6beli elhat6rol6sa

Kolts6gek, r6fordit6sok passzfv idobeli elhat.

Halasztott bevdtelek

464

0

12 103

)J

95

10 540

-411

95

-1 563
Passzfv id6beli elhatdrol6sok t2 567 l0 688 -l 879

A passzfv id6beli elhat6rol6sok ldnyegi tdtel6t a fejleszt6si t6mogat6sok halasztott bevdtelei
jelentik. A fejleszt6si cdlra kapott t6mogatdsok az eszk<izok kolts6ek6nt val6
elszdmolds6val osszhangban kertilnek elszdmol6sra bevdtelkdnt, ellentdtelezik a kciltsdget,
rdfordit6st. (l6sd 1, pontban az rmmateri6lis javak 6s t6rgyi eszkcizrikndl leirtak)
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C. EREDMENYKIMUTATASHOZ KAPCSOLODO KIEGESZITESEK

Az Alapitvdny 2019, 6vben az alaptev6kenys6gen kiviil v6llalkoz6si tev6kenysdget is
folytatott, mint ahogyan a jovedelmi helyzetndl bemutat6sra kertilt.

1. Ert6kesft6s nett6 6rbev6tele

Ertdkesftds nett6 6rbevdtelekdnt mutatjuk ki az ingatlan bdrbead6sb6l sz6rmaz6 bevdteleket
(alaptev6kenysdg), valamint egydb rendezvdny szervez6si dijakat ds a keretszerzod,es
alapjdn a Magyat Ujs6gir6k Orszdgos Szdvetsdge megbizdsttb6l havonta rendszeresen
v d gzett szakmai pro gramok at. E z ut6bbi ak v6l lalkoz6si tevdkeny s d gnek min6 siilnek.

2.Egy6b bev6telek

Az egyeb bevdtelek gyakorlatilag teljes egdszdben atdmogatftsokat 6s az ahhozkapcsol6d6
elszdmol6sokat (halasztott bev6tel felold6sa 1.564 EFt dsszegben) tartalmazza.

Kapott tfmogatfsok 6s felhasznfldsa
Az Alapitv ftny nemzetkozi forrrisokb6l kapott t6mogatdst 20 r 9 . 6vben.
Az Alapitvdny 2019. dvi eredmdnykimutat6s6ban tfugyevr adatkdnt 24,269 EFt cjsszeeri
t6mogat6st mutat ki.
T6mogat6si bev6telkdnt azon osszegek keriiltek elsz6moldsra a megel6legezett
t6mogatSsokb6l, amelyek esetdb en az elsz6moiiis megtcirtdnt 6s a t6mogat6s osszege a
t6rgydvben vagy a mdrlegkdszitds id6szakdban (2020. janufu I - 2020. m6rcius 31.)
meg6rkezett, illetve meg az elszdmoldsok nem keriiltek benyrijt6sra, de az elsz6molt
kciltsdgek a szerzodlsnek megfelelnek, s igy val6szinrileg az risszeg elsz6molhat6 lesz
t6mogatdsk6nt.

A20l9.6vben tdnylegesen kiutalt (kapott) t6mogat6sok osszege (SZJA 1%) 4.SS0 EFt, az
eredm6ny-kimutat6sban megjelen6 2.195 EFt-tal szemben, mert az eredm6ny jav1ra
elsz6molt cisszeg a 2018. dvben kiutalt szJA ro/o-6nak a felhasznillilsa.

Fentiek alapjhn a 2019. 6vben a szdmvrteli el6ir6sok szerint elsz6molt tdmosat6sok a
kovetkez6k szerint cisszesezhet6k:

rKozponti forr6s:
Ar

o Onkormanyzati fbrr6s:
o Nemzetkcizi fon6sb6l:
o SZJA 7Yo elszdmolt osszese:

O EFt
O EFt

22.074BFt
2,195 EFt

Az egyes t6mogat6sok bemutat6sa, c61ja, forr6sa, atdmogaths osszegdnek felhaszn6l6sa a
PK-542 nyomtatv6nyon keri.ilt projektenkdnt kimutatdsra, amit a kiegdszit6 mell6klethez
csatolunk.

Az Alapitvdny 2019. 6vben kapott tdmogat6sai kdlts6g, r6fordit6s ellent6telezdsdre
visszafrzetesi kotelezettsdg ndlktil kapott t6mogat6s. Fejlesztdsi c61i t6mogat6st 2019.
6vben nem kapott az Alapitvbny.
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Nemzetkdzi forr6sb6l ki)ltsde ds rdfordftds ellentdtelezdsdre kapott es2019.6vben elszamolt
Umosut,isok dsszege atSmogatok 6s az osszeg for6sa, valaminiimegval6sult cdl alapjdn a
kovetkez6 volt:

Az Alapitvdny 2019. dvben fejleszdsi cdlra nem kapott tiimogat6st. A kor6bbi dvekben kapott
fejlesztdsi t6mogat6sok (szdmitdstechnikai eszkozcik beszerzdsdre, weboldal fejlesztdsere,
jeloletlen vfthortaffsokat felt6r6 szoftver kifejlesztdsdre), halasztott bevetelk6nt keriiltek
elszdmoldsru atdmogat6s nyrijt6sakor, s az eszkoziik koltsdgkdnt (drtdkcsokken6si leir6s) val6
elsz6mol6s6val cjsszhangban sz6moland6k el bevdtelkdnt, 

-igy 
ellensrilyozva a kcilts6get. A

2019' 6vi e jogcimen elsz6molt halasztott bevdtel cisszege-i .564 EFt, egyezoen a line6ris
drtdkcsokkendssel.

3. P6nziigyi miiveletek bev6tele

A pdnzrigyi mriveletek bev6tel6t dcint6 r6szben a deviza 6s valutakdszletek tfivilltfustnak
6rfolyamnyeresdge jelenti (86 EFt).

4. Anyagiellegii rdfordftdsok

Az anyagtrellegri r6fordit6sok 12J23 EFt-tal cscikkentettdk a bev6telek cisszegdt, tdtelei a
kovetkez6k:

T6mogat6 megnev.

Tdmogatds

osszege EFt-

ban

Tdntogatds forrdsa Tdmogatds c6lja

IFEX (lnternational Freedom of

Expression Exchanoe)

410 nemzetkozi \datbiztonsdghoz szUks69es el6fizet6sek (felh6, virrusirt6
6mooatdsa

IFEX (lnternational Freedom of

Expression Exchanoe)

2618 rcmzetkdzi Szervezeti strat6gia kialakitdsa

EgyesUlt Allamok

KUlUgyminiszteriuma

414 nemzetkozi A rendszervdltds hagyat6ka: konferencia az 19gg-90-er
rendszervdltds16l, valamint podcastok k6szit6se t
rendszervdltdssal kapcsolatban,

EgyesUlt Allamok

KUlugyminiszt6riuma
o ocl nemzetkozi Ujsdgir6k, hallgat6k 6s a civil t6rsadalom egyeb szerepl6i

oKat6s6nak tdmogatasa, egy fejlett 6s mUvelt m6oia
l6trehozdsa 6rdek6ben

Media Diversity Institute (London I 240 nemzetkOzi (lVedia Diversitl

lnstitute)
,Get The Trolls Out ll. - A Program to Engage f uropearWout
to Counter and Combat Antisemitism', c. projeK, az

antiszemitizmus/gyrliloletbesz6d elleni fell6p6s online

felUleteken, fl atalok bevon6s6val

Transitions 2740 qemzetkozi lV6diatudatoss69 az idclsebb korosztdlyban a V4 orsz69okban

22 074
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Megnevezds El6zd dv Tdrsvdv vriltoztis
anyue\g11r"s -!2

22 676=

3tz

" lqs

l1 716
ana..'-

63

lgdlybe_ v_g!_:szo! g4l!?l at o k - 10 960
Egydb szolg6ltat6sok 110
Eladott 6ruk beszerzdsi drtdke

El ado tt (k6 zvetf tett) s zo I g6ltatris o k d rt6ke

4nya g i e lle e if r d for d itris ok ds s ze s e n 23 0s0 12 023 - 11 007

adatok EFt-ban l

Az igenybe vett szolg6ltat6sok fobb t6telei az alilbbrakvoltak abazis ds t6rgyid6szakban:

adatok EFt-ban
Megnevexds El6zf dv Tdrgydv vtiltoztis

Karbg4a4{qj s zo I g6ltatas o k 44 53 9

131

! s7e.

__ 1

z3

ti
9 561

Bdrleti dijak ^ 
aa^z 5JZ

t e;2;
2 467

Utazlsi, kiki.ildetdsi kd lts d g 1 050

Tqtelq4:e.!!rg- 104 103
Kdnyvelds, iigyVteli szo 

I g,

STqqitaslechnf kai szo I g.

Prqgkt_ekhgp kapcso l 6 d9 szo I gdltatris o k

911
619

1s 316

28

888

714

_s 7et:

?8.
28

&et!,4
Hirdetds 28
Egydb ig6nybe vett szolgdltatasok 6s3 590 63
Igdnyb e vett szolgtiltatdsok dsszesen 22 676 11 716 - 10 960

Az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ossze6llitdsa sor6n kiemelt figyelmet forditottunk az
osszemdr6s szdmviteli alapelv6nek az ervenyestil6sdre, hogy valamennyi, a besz6moldsi
rdlszalchoz kapcsol6d6 k<iltsdg figyelembe vdtelre kertiljcin a val6s eredmdny kimutat6sa
drdekdben.

5. Szem6lyi jellegii riforditdsok

i

adatok EFt-ban
MegneveTds El6zd dv Tdrevdv vtiltoztis

Pfitelq,ee- tl 494 12 034 540

!Z"n-" ly! jgt I_"p esyqb lgqtditas o k | 798 462 : 13?6,

83B6rjriruldkok 2 113 2 t96
Szemd lyi j e llegfi r dfor d{tds ok i)s s zes en r5 405 14 692 713

l0
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A szemdlyi jellegri egydb rdfordit6sok frbb tdtelei az alilbbtak voltak a b6zis 6s
t6rgyid6szakban:

i r 
--. 

r I

aoatoK bft-ban :

Megnevezds El6zd dv Tdrevdv vtiltoztis
Ny--e-11-ep_uj_q4_g119_{_{':s+_c 64',1

- 477Rep1e49n!6c!6 874 39',7

U1eti gjgqd€k

Egydb telmd szgtbeni j uttatq

6 6

, __?_7

1el
36

27
BKV bdrlet tdritdse 228 31

Termdszetbeni i uttatasok fiiri szi a AA+J 7

Sze md ly i j e I I e g {i e gy d b r dfor d It ris o k ds s ze s e n I 798 462 - 1336

A t6rgydvben foglalkoztatottak 6tlagos 6llom6nyi letszdma 2,0 fo, mindketten szellemi
foslalkoz6sfak.

6. Egy6b rfforditrisok

Egy6b r6fordit6skdnt mutatjuk ki a Direkt36 Nonprofit Kft-nek adott 1.745 EFt osszegil
t6mogatdst, mellyel atenyfeltin6 rijsSgir6s ds tartalomel66llitds kenilt t6mosat6sra.

7, P 6nzigyi miiveletek rdfordftdsai

A p6nziigyi miiveletek rdfordft6sai 1.475
aminek legjelent6sebb tdtele (1.359 EF|
kapcsol6d6 6rfolyamvesztesdg.

EFt-tal csokkentettek a t6rgy6vi eredmdnyt,
a k<itelezettsdgek p6nztigyi teljesitds6hez

III. TAJEKOZTATO RESZ - AZ EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMoLoBAN NEM
SZEREPLd TETELEK

1. Ktitelezetts6gvf llalfsok
Az Alapitvdnynak nincsen olyan kotelezettsdge, amelynek hatdsa jelent6s ds a mdrlegben
nem jelenik meg.

2, Y ezetii tiszts 6gvisel6kkel kap csolatos m eg6llapft6sok
Az Alapitvdny a vezeto tisztsdgvisel6k rdszdre nem foly6sitott el6leget 6s kcilcsont, a
neviikben nem v6llalt garanci6lis kotelezetts6get.

l1
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3. Tovdbbi kieg6szit6sek
Az eloz6 6vt6l eltdr6 drt6kel6si elj6r6sb6l ered6 eredmdnyt befoly6sol6 eltdr6s 2019, dvben
nem volt.
Az Alapitvdnyn|l2019. dvben a szdmviteli politikdban meghattnozott kivdteles nagys6gri
6s el6forduldsri tdtelek nem voltak.
Atdrgyevben nem volt ellen6rz6s sor6n felt6rt jelentos osszegri hiba.

Budapest, 2020.jrilius 1 7.

n \ t\lA,\ J^.uJnf
Orb6n S6ndor

kdpvisel6

t2
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A Fi.)ggetlen lJisdgirok Alapt'tvdnydnak c6lja, hogy er6sitse az etikus magatartdson alapu16
t6nyszer( djsdgirdst' A Friggetlen M6diakozpont elnevez6ssel m(kokcid6 Alapitvdnyt L995-
ben hozta l6tre a New York-i sz6khelyfi lndependent Journalism Foundation. A
Magyarorsz6gon bejegyzett, politikai elkcjtelezetts6gt6l mentes Alapitvdny munkdjdt irSnyit6
kurat6rium hazai szakemberekb6l dll. Az Alapftvdny - v5llaldsa szerint - katalizdtor szerepet
t6lt be kozc6lti 6s koz6rdek( ingyenes programjaival, amelyek egy6bk6nt nem lenn6nek
el6rhet6k a min6s6gi rijsdgirds mellett elkcjtelezett szakmab6liek szdmdra,

Fenndlldsa 6ta, az Alapltv6ny ismeretterjeszt6 6s k6szs6gfejleszt6 programjain tcjbb ezer
u)s6gko, m6diamenedzser 6s egyetemi hallgat6 vett r6szt. Az Alapitvdny szdmos rcjvidebb 6s
hosszabb k6pz6si programot tartott a hirm6dia szilmilra hazai 6s nemzetkozi (pl, BBC,
Deutsche Welle, Knight Foundation) Ujsdgir6k, szak6rt6k, oktat6k irdnyitdsdval. Az Alapitvdny
a kezdetek6t6l fogva szoros kapcsolatokra torekedett a f6vdroson kivtjli helyi m6didval, igy
rddi6kkal, televizi6kkal 6s k6s6bb hirszdjtokkal. Az Alapitvdny kiemelt figyelmet fordit a
kisebbs6gek (pl. romdk, fogyat6kkal 6l6k) m6diabeli 6br6zol6s6ra,

Az ut6bbi 6vekben az Alapitvdny arra torekedett, hogy az tjsAglrok min6l sz6lesebb kcjr6ben
elterjessze a digitdlis m6dia (pl. adatvez6relt djsdgirds, digitdlis tort6netmondds, podcast)
eszkoztdrdt. Ezt a c6lt tematikus djsdgir6i k6zikcinyvek, seg6danyagok publikdldsdval,
valamint a t6nyszerfl iljsdgirds m6dszertandnak terjeszt6s6vel, mentori programokkal,
cikkpiilydzati tdmogatdssal, mfihelyfoglalkozdsokkal 6s konzultdci6kkal segitette. Az
Alapitvdny szdmdra ugyancsak fontos a m6diatudatossdg fejleszt6se rijsdgir6k, m6diaszakos
hallgat6k 6s a sz6lesebb kozons6g kor6ben.

Az Alapitvdny rendszeresen tart ismeretterjesztd mfihelyfoglalkozdsokat, konferencidkat,
konzultdci6kat a m6didval kapcsolatos aktuSlis kdrd6sek sz6les kcir6rdl. Minden rendezv6ny
dijmentes a r6sztvevdk szdmdra. Az Alapitvdny tdmogatott projektek r6v6n finansz[rozza
tev6kenys6g6t. A projektekr6l az Alapitvdny honlapja (www.cij.hu) 6s Facebook oldala
rendszeresen ad tdj6koztatdst.

Az AlapftvAny 2019' 6vi tev6kenys6ge osszhangban volt a kurat6rium dltal elfogadott
strat6giai tervvel 6s az aldbbi c6lokra 6s terulletekre cisszpontosftotta munkiij6t:

l. A t6nyeken alapu16 etikus 0jsdgfrds tdmogatdsa: m(ihelyfoglalkozdsok,
kerekasztal-besz6lget6sek, konferencidk szervez6se

ll. A m6diatudatossdg er6s(t6se
lll, A rendszervdltds em16kezete a m6didban
lV. Nemzetkozi egytittmfikod6s non-profit m6diafejleszt6si szervezetekkel
V. Szervezeti esem6nyek



l. A t6nveken alapul6 etikus tiisdeir6s tdmoeat6sa : mfihelvfoelalkoz6sok.
kerekasztal-besz6lget6sek, konfere ncid k

20L9 janudrjdban a Ftiggetlen M6diakdzpont - a Magyar UlsagirOt< Orszdgos Szovets6g6vel
egytittmfikodve - szakmai rendezv6nysorozatot inditott. Ennek keret6ben L9 kerekasztal-
besz6lget6st 6s mfihelyfoglalkozdst szervezett hazai 6s kUlfoldi m6diaszakemberek
bevondsdval, A rendezv6nyeken mintegy n6gyszdzan vettek r6szt. A t6mdk koz6tt
szerepeltek: oknyomoz6 fjs6gir6i m6dszerek, jeloletlen vdltoztatdsok az online m6di6ban, az
utcai fot6zds jogi k6rd6sei, podcast-k6szit6s, antiszemitizmus tis iszldmf6bia a kozbesz6dben,
diSitdlis m6regtelenit6s, t6rinformatikai eszkozcik az ujsdgiroi munkdban, helyi vdlasztdsok a
m6didban, f6lrevezet6s 6s megt6veszt6s az djsdgfr6i nyelvhaszndlatban, az iddsebb
nemzed6k m6diafogyaszt6sa, digitdlis t6rt6netmondds.

2019 december6ben a Friggetlen M6diakdzpont helyi tdrsszervezlje volt a Newsocracy
nemzetkcjzi konferencidnak, amelyet a lipcsei Eu16pai Sajt6- 6s M6diaszabadsdg Kozpont
rendezett a kcizszolgdlati m6dia szerep6r6l a budapesti Goethe Int6zetben.

Decemberben a Friggetlen M6diakcizpont a Prague Media point hagyomdnyos 6ves
nemzetkozi konferencia magyarorszdgi partnerszervezete volt. A rendezv6nyen
m6diaszakemberek, kutat6k 6s menedzserek vitattdk ffi€g, hogy milyen megolddsok
mfikddnek a mai m6diakornyezetben. A Friggetlen M6diakcizpont igazgat6ja is r6szt vett egy
m6diatudatossdggal foglakoz6 panelbesz6lget6sen.

A szakmai programok listdja:
Januar 29,: Fot6zds utcai megmozduldsokon, nyilvdnos rendezv6nyeken
m fi helyfogla lkozds jogi k6rd6sekr6l
El6ado:Dr. Bodrogi Bea, jogi szak6rtd

Janudr 3L': Lopakod6 szerkeszt6s - jeloletlen vdltoztatdsok az online sajt6ban
sza kmai kerekasztal-besz6lget6s
Rdszvev6k:
Bdtorfy Atti la, ujsAgft o
Neizer Anita, F6szerkeszt6k F6ruma
Nagy lvdn Zsolt, hvg.hu
M. Liiszl6 Ferenc, Magyar Narancs online
Rozndr Gydngyi, nyugat.hu

Febru{r 21'.:0nkifejez6s 6s p6nzkeres6s - holtart ma a podcast Magyarorszdgon?
szakmai kerekasztal-besz6lget6s
Rdsztvevdk:
Poh ly Ferenc, djsdgfr6, d igitd lis term 6kfej leszt6
Stockert Gdbor, Checkpoint podcast
T6th Szabolcs Tohcitom, Az 6let & minden podcast
Biibel-Szfics Szilvia, Anyapara. hu, Hallgass rdnk podcast,
Szentkirdlyi Baldzs, G7 podcast

Mdrcius 7.: A kdzons6g, mint el6fizer6 6s tdrsalkot6 nemzetkcjzi kezdem6nyez6sek az
online hirm6diiiban
el5adds 6s szakmai eszmecsere
venddgeldad6: Laura Kelly, rijsirgir6, egyetemi oktat6, Egyestilt Allamok



Mdrcius 28,: ltt a podcastok idejer-tartalom el66llitds, kozons6g6pit6s
mfihelyfoglalkozds
Elciado: Pohly Ferenc, podcaster

Aprilis 16.: Oknyomoz6 rijsdgir6i m6dszerek
e16adds 6s szakmai eszmecsere Acs D6niellel, a 444,hu iljsdgir6jdval azokr6l a
m ultim6d ids anyagokr6l, amelyeket a parkoldsi vissza6l6sekrdl k6szftett
Vezeti: SSling Gerg6, Direkt36

Aprilis 25.: Taldlkoz6 Tomiszlav Kezsarovszki maced6n oknyomoz6 djsdgfr6val -
konyvbemutat6 6s besz6lget6s oknyomozAsr6l,6hs6gsztrdjkr6l 6s a maced6n m6dia
helyzet616l
Vezeti: Panyi Szablocs, Direkt36

Mdius 7,: Antiszemitizmus, iszldmf6bia, kereszt6nyelleness6g - gerjesztett f6lelmek a
kozbesz6dben

Vezeti : Onody-Molndr D6ra, ujsitgiro
Rdsztvev6k:

Kdldos Jdnos, szociol6gus, napiiszlam.hu
Laborczi D6ra, evan96likus teol6gus, doraetlabora.blog.hu
L6rincz Marcell, elemz6, Trolltalanitds projekt/Szubjektiv Ert6kek Alapitvdny
Seres L{szlo, ujsiglro, n eoko h n. h u

if nius L1': Digitdlis m6regtelenft6s: Gyfilolkcid6 tartalmak 6s az online nyilvdnossdg
Nemzetl<cjzi kerekasztal-besz6lget6s a budapesti Goethe Int6zet 6s a fVUOSZ
16szv6tel6vel, a ngol nyelven

J(nius L8': F6lrevezet6s, megt6veszt6s az djsdgir6i nyelvhaszndlatban
mfihelyfoglalkozds civil tijsiigir6k 6s civil szervezetek kommunikdci6s munkatdrsai 6s
civil rijsdgir6k szdmdra - 1.

Eldado: L1rincz Marcell, a civil Rddi6 kurat6riumdnak elnoke

Jrilius 11. : T6rk6pet m6diatartalmakhoz I

m(helyfoglalkozds t6rinformatikai vizualizdci6 eszkcizeir6l iljsdgir6k sz6m6ra
E I da d o : Bdtorfy Attila, tjslgir o, atlatszo. h u, m 6d ia kutat6

Aueusztus 22, : T6rinformatika
A jtilius 1L-i mfihelyfoglalkozds folytatdsa a t6rinformatika vizudlis eszkcjzei16l
E | 6o d o : Biitorfy Atti la,,jjs6giro, atlatszo. h u, m 6d ia kutat6

Aususztus 28.: Megt6veszt6s 6s 0jsdgir6i nyelvhaszndlat helyzetek, esetek,
gyakorlatok - 2.

mfihelyfoglalkozds civil szervezetek kommunikdci6s munkatdrsai 6s civil ijsdgir6k
szdmdra

Elciad6: L6rincz Marcell, a civil Rddi6 kurat6riumdnak elncike

Szeptember 25.: Vdlasztdsi i.xL
Mfihelyfoglalkozds djsdgir6knak a helyi v6lasztdsok kapcsdn felmelj16 jogi
k6rd6sek16l
Elcjad6:szab6 Attila, jog6sz, a Tdrsasdg a szabadsdgjogok6rt (TAsz) koordindtora



Okt6ber 31.: F6lrevezet6s, megt6veszt6s az [jsdgir6i nyelvhaszndlatban
mfihelyfoglalkozds civil szervezetek kommunik6ci6s munkatdrsai 6s civil 6jsdgfr6k
szdmdra - 3.

Elciado:L6rincz Marcell, a civil Rddi6 kurat6riumdnak elncike

Okt6ber 31': Merre tovdbb? - a fUggetlen helyi m6dia es6lyei az 6nkormdnyzati
vdlasztdsok utdn
szakmai kerekasztal-besz6lget6s
Vezeti : Munk Veronika, index.nu
RdsztvevSk:

Rozndr Gycingyi, nyugat.hu
Babos Attila, szabadpecs.h u
L5ke Andrds, ittlakunk.hu
Nagy lldik6 Emese, Nyomtass te is! Mozgalom

November 25.: Az iddsebb nemzed6k m6diafogyasztdsi szokdsai-
mit mutatnak a felm6r6sek?
A Friggetlen M 6d ia kozpont gyo rsele m ez6s6nek osszegez6se

Elciod6: Uszkiewicz Erik, elemz6

November 28.: Ne gondolj az erefdntral - megt6veszt6s a m6didban
m[ihelyfoglalkozds civil szervezetek kommunikdci6s munkatdrsai 6s civil 0jsiigfr6k
szim1ra - 4.

El6od6: LSricz Marcell, a civil Rddi6 kurat6riumdnak elncike

December 17.: K6szitsrink vide6t mostl
digitdlis tort6netmondds az 0jsdgir6i munkdban
Elciado: Pohly Ferenc, digitdlis term6kfejle szt6, ujs|giro

December 5-7: Prague Media Point 2019 - Mi miikcidik az fjsSgirdsban?
nemzetkcizi konferencia Pr6gdban angol nyelven iljsdgir6k, kutat6k 6s
m6d iaszakemberek sz|m|ra

December 12: Newsocracy nemzetkozi konferencia a budapesti Goethe Int6zetben -
kcizszolgdlati m6dia politikai beavatkozds n6lkrjl

A programokr6l a Ftiggetlen M6diakozpont honlapja 6s Facebook oldala adott r6szletes
tdj6koztatdst.

ll. A m6diatudatossds er6sit6se

1,. A Ftiggetlen M6diakozpont 2019-ben folytatta az egyrtttmfikod6st a londoni Media
Diversity Intstitute-tal 6s az MDI iiltal vezetett ,,Trolltalanftds (Get the Trolls Out!),,
elnevez6sfi nemzetkcjzi projekt magyarorszdgi partnere volt. A program mdsodik k6t6ves
szakasza 2019 november6ben eredm6nyesen 6rt v6get 6s a szponzorok rigy dontottek, hogy
2O2t f ebr uArjlig td m ogatj d k a tev6 ke nys 69 fo lytatii sdt,

A program eur6pai fiatalokhoz sz6l 6s m6diaplatformokon keresztril hivja fel a figyelmet a
vall6si kozciss6geket 6s kisebbs6geket ,615 ttirelmetlens6gre 6s idegengy66letre. Az



Alapitvdny az aliibbi partnerekkel mrikodik egyritt a projekt megval6sitdsdban: Media
Diversity Institute (MDl, Egyestilt Kirdlysdg), Amadeu Antonio Stiftung (N6metorszdg),
International League against Racism and Anti-Semitism (Licra, Franciaorszdg), European
Union of iewish Students (EUJS), a Europen Forum of Muslim Women (EFOMW), Symbiosis
(Gorcigorszdg).

20L9 jIniusdban a Friggetlen M6diakozpont ldtta vend6gtil a projektpartnereket. A budapesti
megbesz6l6sen a kcizds tev6kenys6get egyeztettdk 6s 6rt6kelt6k.

A projekt keret6ben az Alapitvdny folyamatosan monitorozza a hazai online m6didt 6s a
kozoss6gi felrileteket, felhivja a figyelmet a s6rtd tartalmakra, elemz6s6ket k6szit, t6mdba
viig6 tartalmakat jelentet ffi€g, Facebook oldalt miikcjdtet 6s nyilvdnos szakmai
rendezv6nyeket szervez, A projekt 2019 december6t6l a tematikdba illeszked6 podcastok
gydrtdsdt is tdmogatja.

2' 2OI9 november6ben az Alapitvdny eredm6nyes zdrta le a ,,World Breaks Bones/Vesz6lyes
szavak" elnevez6sfi m6diatudatossdgot er6sit6 projektet. A 15 h6napos program a
hatdskelt6sre 6s megt6veszt6sre hivta fel a figyelmet az ujs6g(roi nyelvhaszndlatban 6s azon
eszkozcjket vette sorra, amelyek segftik a manipulativ 6s f6lrevezet6 tartalmak, hamis hirek
kiszfi16s6t,

A program keret6ben az Alapitvdny - nemzetkozi tapasztalatok alapjdn - hat hazai
szakembert k6pzett, tananyagokat (oktatdsi vide6kat 6s egy 200 power point di5b6l d116
prezentdci6t) k6szitett, majd mfihelyfoglalkozdsokat tartott tijsdgir6knak, m6diaszakos
hallgat6knak 6s hdtrdnyos helyzet( csoportokat segit6 civilszervezeteknek, Ezeken a
konzultdci6kon tobb mint nyolcvanan vettek r6szt, A projekt keret6ben az Alapitvdny
szorosan egytittm(kcidott budapesti Metropolitan Egyetemmel, az Ecjtvos L6rdnd
Tudom6nyegyetemmel, a P6csi Tudomdnyegyetemmel, valamint az idex,hu 6s a nyugat.hu
szerkeszt6s696vel.

3. Az Alapitvdny 2019 februdrban kapcsol6dott a prdgai Transitions elnevezes( szervezet
regiondlis kezdem6nyez6s6hez, amelynek keret6ben cseh, szloviik 6s lengyel partnerekkel
kozosen folytatnak ismeretterjeszt6st m6diatudatossdgi t6m6kban nyugdijaiok ko16ben.

A program r6szek6nt az Alapitvdny magyar nyelvfi seg6danyagokat k6szitett, amelyek a
m6dia mfikod6s6vel 6s a hirforrdsok azonositdsdval 6s kivdlasztdsdval, valamint az dlhirek
kisz(r6s6vel foglalkoznak. Emellett online felm6r6sen, f6kusz csoportos megbesz6l6sen 6s
m6lyinterjilkon alapu16 kutatds k6sztilt a magyar nyugdrjasok m6diafogyasztdsi szokdsai16l.
Ezt kovet6en az Alapftviiny Budapesten 1., lX. 6s Xl. kenjleti id6sotthonokkal 6s kulturdlis
kcizpontokkal vette fel a kapcsolatot, hogy ismeretterjesztd el6addsokat tartson
nyugdijasoknak.

lll. A rendszervSltds eml6kezete a mddidban

Az Alapitv6ny 2Q19 v6g6n inditotta el programjdt, amelynek c6lja, hogy felid6zze, mik6ntjilrult hozzA a rendszervSltds Magyarorszdg nemzetkcjzi kapcsolatrendszer6nek az
Stalakul6sdhoz. A projekt keret6ben a Friggetlen M6diakozpont konferencidt szervez,
amelyen dttekintik, hogy 1989-90-ben a m6dia mik6nt szdmolt be az orszdgot 6rint6
nemzetkdzi k6rd6sek16l. Szo esik arr6l is, hogyan tud6sit a hazai sajt6 a transzatlanti
kapcsolatokr6l, Emellett a M6diakozpont t6mogatja olyan podcastok elk6szit6s6t, amelyek a
rendszervdltds hagyat6kdt elevenitik fel.



lV. N emzetkrizi egvlittm fi ktid6s non-profit szervezetekkel

A Ftlggetlen Ujsdgir6t< Alapitvdnya/Friggetlen M6diakozpont 2000 6ta tagja a 1.2 orszdg !9
m6diafejleszt6si szervezet6t tomoritd D6lkelet- 6s Koz6p-eu16pai M6diakcizpontok
Hdl6zat6nak (SEENPM) 6s a tdrsszervezetekkel folyamatos szakmai kapcsolatban 5ll.

A M6diakozpont ugyancsak tagja a toront6i kozpontd, sz6ldsszabadsdgot tdmogat6
nemzetkozi erny6szervezetnek, az IFEX-nek. Az Alapltvdny igazgatoja 2019 dprilisdban r6szt
vett az IFEX berlini kozgyfil6s6n.

V. Szervezeti esem6nvek

2020 janufrjdban a F6vdrosi Torv6nysz6k bejegyezte a v6ltoztatdsokat az Alapitvdny Alapit6
Okiratdban. lgy Weyer Baldzs tagja lett a hat f6re b6vrilt Kurat6riumnak, egyben 6 liitja el a
testri let elnoki teend6it,

A Kurat6rium az 6v folyamdn hdrom ril6st tartott:janudr 4-6n, mdjus 23-6n 6s augusztus 22-
6n' A megbesz6l6seken a testtjlet megvitatta az igazgat6 beszdmol6jdt a projektek
v6grehajtdsd16l, dj pdlyiizatokr6l 6s a p6nzrigyi helyzetr6l. A mdjusi taldlkoz6n a Kurat6rium
elfogadta a 201'8.6vre vonatkoz6 p6nzrigyi 6s szakmai beszdmol6t, valamint a 2019,6s 2020.
6vi terveket.

Az 6v folyamdn az IFEX tdmogat6s6val az Alapitvdny megtljitotta a Friggetlen M6diakozpont
szervezeti 6s kommunikdci6s strat6gidjdt, amelyet a Kurat6rium j6vdhagyott.

Tev6kenys6g6hez az Alapitvdny 20L9-ben az aldbbi forrdsokb6l kapott tdmogatdst 6s
adomdnyt:

o Az Egyestilt Allamok Nagykcivets6ge (Budapest)
o IFEX (Toront6)
r Transitions (prdga)
o Independent Journalism Foundation (New york)
o Media Diversity Institute (London)
o lYo-os Sllampolgdri ad6felaj6nlds

Budapest, 2019.jillius 17,

0*\ J o'"'1'/
Orb6n S6ndor, a Kurat6rium tagja, igazgato


