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r. ALTAr.ANo,s
BEMUTATA.SA

1. Az Alapitvfny

A Fiigge,tlen LIjs6g
CIJ - elnevez6st h
Independent .[

politikai e,lkotel

magataft6son al

Magyarorslz69;on
Az Alapitv|ny -
ingyener; prog,ramj
mellett elkcitellezet

Fenn6ll6sa 6ta
mddiamenedzser
tartott a hirmd:dia
oktat6k iriinyi
f6vSroson kirriili h

Azalapitvinyk
61,:ik, ntlk) mridiait
rnint 110 hallElat6

a roma kozdss6
dokumentumfi

Az ut6bbi 6velkben

elterjess:ze a cligitd
eszkozt|rdL Eizt a

valaminl. ir tdn
clld<piiydz,ati I6m
Alapitvdnl' szzitmh

m6diaszakos tLall

A CIJ tcbb 6ven 6
enrrek ipar|gi el
munk6jrlval hctzzhj

Az alapitvdny l'en
m6di6val l,:apcsol

szamala - az a

projekteJ<riil a:z A

A Friggr:tlen
partnereJckel:

szewezetel:. tcirnori
2013 ota tatgla a b a ds 69 gal fo glalko z6 IFEX nernzetkozi szew ezetnek.

kr)zz dtett adatok kdnywizs gdlattal nincs enek aldtdmasztva. "

Z - AZ ALAPIT\/ANY ES A SZAMVITELI POLITIT,A

utat6sa

Alapitv6nya (a napi munk6ban a Filggetlen Mddialcdzpont -roviditve
6lja) tobb mint huszoncit 6ve mtikodik. A New York-i sz6khelyfi

sm Foundation 1995-ben hozta l6tre a Magyarorsziigon bejegyzett
5gtcil mentes alapitv6nyt, amelynek c6lja, hogy er6sitse az etikus

, t6nyszerti tjs6gir6st 6s tdmogassa a m6dia fliggetlens6g6t
lfoldon.

llal6sa szerint - katahzhtor szerepet tolt be kozc6hi 6s koz6rdekti
lenn6nek el6r'het6k a min<5s6gi ujs6gir6s1, amelyek egy6bk6nt nem

liek sz6m6ra.

lapitv6ny programjain tobb ezer rijs6gir6, m6diaszakos hallgat6,
reszt. Az alapilwiny szdmos rcjvidebb 6s hosszabb k6pz6si programot
mhrahazai 6s nemzetkrjzi (pl. BBC, Knight Foundation) irjs6gir6k 6s

. Az Alapitvhny a kezdetektol fogva szoros kapcsolatra tolekedett a

i m6di6val, igy rddi6kkal, televizi6kkal 6s k6srjbb hirsz6jtokkal.

6l fogva kiemelt figyelmet fordit a kisebbs6gek (pl. rom6k, fogyateldcal
l6shra. A roma irjsAgir6-gyakornoki programot (1998-2012) tdbb

el. Az alapitvhny tev6kenys6g6ben hangsirlyos szerepet jhtszottal<

6let6t bemutat6 tartalom-elci6llit6ssal (Sosinet.hu. rovid video
kapcsolatos hazai 4s nemzetkozi programok.

Al ap itv6ny arra tcireke clett, ho gy az ij sdgir 6k min6l sz6 le s ebb kor6b en

m6dia (p1.. adatv ezdrelt fjs6gir6s, digit6lis tort6netmondds, podcast)
It tematikus irjsrigir6i k6zikonyvel<, seg6danyagok publik|lSsdval,

irjs6gir6s m6dszertan6nak terjeszt6s6vel, mentori programokkal,
tdssal, mtihelyfoglalkoz6sokkal 6s konzult6ci6kkal segitette. Az
ugyancsal< fontos a m6diatudatoss6g fejlesztdse az ujsdgit'ok, a

6s a sz6lesebb koz<ins6s kdr6ben.

tt er<ifeszit6seket az iparhgi szintri etil<ai irfinyelvek kidolgozhsira
tatlsitra, az onszabiiyozits mechanizmusainak erosit6s6re.

It a F6szerkeszt6k F6rum6nak 201Z-ben tcirt6nt mesalakit6s6hoz.
tafi miihelyfoglalkoz6sokat, konferencidkat, konzultilci6kat a

kerd6sek sz6les kor6r6l. Minden rendezv6ny dijmentes a r6sztvev6k
v6ny t6mogatott projektek r6v6n finanszirozza tev6kenys6g6t. A

6ny honlapja (www.cilbu) rendszeresen hirt ad.

cizpont aktivan egyiittmrikodik hasonl6 c6lokat kovet6 nemzetkozi
tagla a 12 orszdgban csaknem 20, nonprofit m6diafejlesztdsi

kelet- 6s Koz6p-eur6pai M6diakcizpontok H6l6zathnak ( SEENPM),

6s

E

Ia



ghatarczott, elsz6mol6si kotelezetts699el nyLijtott,
r6forditd.sok ell I ez6s 6re kap o tt t6mo g at6s frnanszir ozza a tev6kenys 6 get.

Az Alapit"rin'y al 6sa 6ta, alapvet6en nyilv6nos pilly|zatokon elnyert tSmogat6sokb6l
segiti az: e,tikus, i, pirtatlan rijs6gir6st Magyarorsz6gon 6s a kozlp-kelet-eur6par

t tev6kenys6ggel 6s misszi6val osszhangban, az Alapitvdnytdrs6gben. A bej
silcet'esen jut t es en nemzetkozi/kiilfol di tfm o sat6sokhoz.

Az Alapitvhny k kereteit 6s szabflyaitrcgzit\ alapit6 okirat tobb alkalommal is

m6dositiisra keriilt 2021. jinius 27-i m6dosit6sban foglaltak alapjhn az Alapitvfny
megszerezte a kci i jog6ll6st, 2021" a.ugtsztus 27-r nappal. L6nyeges 6s kiemelendcj
meg,hogy az,\l y a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny hat|lya alatt
vdgzi a tev6ke

Az Alaoitvhnv bei
1064 Budapest, Vci mafty ilca47lA

Az alapitvitny leg rigyvezeto szerve a kurat6rium. A kurat6rium tagjai az Alapitviny
6ta az alapit6rvezet6 trisz:ts6gvise . A kurat6rium jelenleghat tagb6l 6ll. 2020 okt6bere

gyakorolja.jogokat ia kurat6ri

Az It neve:
Orb6n Sdndor Atti az Alapitvbny k6pvise16je, kurat6riumi tag
lakcime: I I l5 , Bart6l< Bela ft 90.

inek vezetds6vel, illefve az egyszenisitett 6ves besz6mol6

sz6mviteli szolg|Itathst nyfjt6 t6rsasdgot (KOHEGY Audit
iteli S zo I g 6l tat6 Korl6to lt F elel6 s s e gi T 6r sashg) bizott me g, amely

torv6ny I 5 1 . $-6ban rogzitett eliiir6snak.

e12016. (xII.28.) Korm6nyrendeletben rogzitett felt6telek alapjSn
kozzltett adatok konywizsg|lattal nincsenekkotelezett, a

2" A szflm'viteli p ka bemutatdsa

,,A kozzetett adatok konywizsgdlattal nincsenelc alatdntaszNa, "

Az Alap;itvfny
kdlts6gvetrisekben

jait f6k6nt projektt6mogat6sokbol val6sitja neg, jellemzcien

koltsdgek,

Az Alapitv6ny
elk6szitd,s€vel ol
Konyvvizsgiil5 6s

megfelel a szdmvi

Az Alapitv|ny a

konyvvi;zsg6latra
al|thmasztva.

a.) Az elszdmol6s
Az Alapitvhn)/ -alapjfn ogyszernisit
Az egys:zertisi,lett

eredm6nykimutat6st a hivatkozott korm6nyrendelet 3. illetve 4

altak szerinti tartalommal 6s tagol6ssal,

l6kletet, a sz6mviteli torv6ny egyszenisitett 6ves besz6mol6ra
iil 6si j o 9r'6l, a kozhasznij o 96l I 5sr61, valan-rint a civil szerv ezetel<

mul.o<1es(:r61 mosat6s6r6l s2616 2011, 6vi CLXXV. torv6nv (tov6bbiakban Civil

pja
7 9 I 20 | 6. (XII.2 B.) Konn. rendeletb en biztositott v 6laszt6si lehet6s6 g

6ves besz6mol6 k6szit6s6vel teljesiti besz6mol6si kcitelezetts6g6t.
besz6mol6 tartalmazza

. a m6rleget 6s

mell6l,Cetdben
. a kieg6s:dt6

vonatlloz(i es a

tv.) 29.$ (4) 6s ) bekezd6s6ben elcjirt tartalommal,



. a 1<'.o2,

eloir6soknak
eleL:tr,onil<us

,,A kr)zzdtett adatok kdnywizsgalattal nincsenek aldtdmasztva. "

rnell6kletet, a Civil tv. 29.$ (6) 6s (7) bekezdds6ben foglalt
honlapj6n kozzltett,

lapjainak csatol6s6va1,

'elel6en, az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal
Itat6s (PK-742 sz. nyomtafv6ny) azon

melye k a ko 6gi jog6ll6s meg6llapit6s6hoz sziiks69esek.

A kett6s konywit lyai szerint vezetjiik konyveinket,

A beszdrmolo l<6s 5nel< id6ponda 
-valamennyi 

m6rlegt6tel eset6b t6rgy6vet
l<ovetci drv m6r'cius . napJa

b.) A szhmviteli tik6ban meghat6rozott elvek, eljdr6sok ismertet6se

teljesit6r;6hez az ozt, a m6dszert az Alapitv6ny jogosult hozzirendelni.

a kove
Amortizdrci6s poli

Az immatr:ri6li avak 6s a titrgyi eszkozijk beszerzlsi, illetve el66llit6si kolts6gen

Az Alapitvirry a imvitelrril s2616 2000. 6vi C. torv6ny el<iir6sainak

elk6szitette li politik6j6t, mely rnag6ban foglalja az eszk6zok

lelt6r'k6szit6si 6s I zdsi szab|lyzatht, az eszkozrik 6s a forr6sok 6rt6kel6si
valamint apdnzk 6ss. szab|lyzatot.

A szilmviteli politi
virlaszt6si lehetos6

szab|lyozttnk minden olyan teriiletet, amire a sz6mviteli
ad, illetve nincs ugyan v|lasztdst lehetos6g, de a torv6nyi

halmozott r5rt6k

Alapitv6nyunk
alapjiin, a has

a:z armortizl,

megfelel6en
6s forr6sok
szab6lyzatht,

torv6ny
el6ir6s

immateri6lis javak
el kolts6gk6nt.

ild<en6ssel csokkentve kenilnek kimutatdsra.
6ves amortizdci6 meg6llapit6s6n6l, minden esetben egyedi elbir6l6s

tbav6telkor hat\rozza mes az amortizdci6s kulcsot. A vdrhat6

haszn6lati ido al giln az 6ves leir'6si kulcsot, valamint ahasznfiatt ido v6g6n rcaliz|lhat6
mararCvAn az al6bb i szemp o nt o kr a fi gy el emm e\ hatdr o zntk me g:

a:z '\lapitv a hitelt 6rdeml6 m6don dokument6lt iizembe helvez6stol sz5mitott
has:znos 6 m alatt a maradvhnydr't6kkel cscikkentett bekeriil6si (brutt6) 6rt6lcet

ic[6ar6nyosa linedris m6don irjale,
elsz6mol6s6nak kezdete azizembe helyez6s napja, elsziimoldsa havi

g'ya[<onis6

a torv€ny 3. ) bekezd6s 6. pontja alapjdnamarudvftny6rtdk nulla lehet, amennyiben
annak al 6szinrisithet6en nem j elentcis.

a 2110.000

6rt6kcs,5kk
egyedi beszerz6si 6rt6k alatti tdrgyi eszkozok 6s

6t haszn|latb a v6te I kor, e gy o s s z e gb en sz6m olj uk

Deviza, valuta fi l6napi 6rt6kel6se
A sz6ntvit,eli
valutak6szletet,
kovel.elest, il
meghat6ro:lott
Nern:zeli Biurk

6ny 60.$ (2) pontja alapjhn a m6rlegben a valutaplnztdrban l6v6
devizaszhmldn l6v6 devizht, tov6bb6 a krilfoldi plnzdrtdkre szolo

kotelezetts6get, az izleti 6v m6rlegfordul6napjdra vonatkozo
mon kell kimutatni, Alapitv6nyunk dont6se 6rtelm6ben a Magyar

talos deviza6rfolyam6n sz6mitjuk 6t ezen t6teleket.



szor0san
cisszergiik

Kiv6teles

II. SPECIFIK:US RE

FIZETlKEPESS

1. Ert6kel6s
Az Alapitl5;ny

Igy a salifitoke 6

vlgzett,

fizet6si lcoterl

kapcsolatokkerl re

Az Alrapitvdny
alaptev6kenys;69

Az eredm(lnyl<im

Ezen til
osszegel<kel a

id6beli e:lhat6rold

eliitti vesztesd:get

eredmenLyezt6k.

Az Alapitviny
vdgzelt.

,,A krjzzdtett adatok kdnyvttizsgalattal nincsenek aldtdmaszhta. "

ri vagy nagysigri bevdtelek, kiilts6gek, r6fordit6sokKiv6teles el6fordu

eledrn6nyhat6st
m6r'legf6osszeg

Kiv6teles el6fi ldsriak azol< a t6telek, amelyek az A,lapitv6ny tevdkenys6g6hez
a bekrivetkez6stiket mesellzo ii 6vben nem fordultak el6 6sn13m

nl ja a m6rlegfoosszeg 5%-6t.
n ak azok a t6telek, amelyek az Alapilvfiny tev6kenysdge sor6n

rendsze,resr:n el rdulnak, de eredm6nytratfsuk a tLrgyevet megeliizo 6vben tapasztalt
minimum 100%-kal meghaladja es osszegrik meghaladja a

6t

A. SZOVEGES
PENZUG'TI, J

SZAMSZAKI ERTEKELES
EDELMI HELYZETER6L^

AZ ALAPITVANY. VAGYONI,
A LIKVIDITASROL. A

ROL

i ltelyzet|nek vizsgillatakor megSllapiithat6, hogy az Alapitvhny
vagyoni hr:lyzete a I . 6vi eredm 6ny (-521 EFt vesztes 69) hat6s6ra kism6rt6kben romlott.

5,4 1 8 EFt-r ol 4.897 EFt-ra v 67tozott. A 2021 . 6vi eredm6ny kiz6r6lag
alaptev6kenysr6gb6 zftrmazik,202L 6vben v6llalkoz6si tev6kenys6get az Alapitvhny nem

A 2021. 6'vi nrtikc re jellemzri volt a kiegyensrilyozott likvitlitdsi helyzet, az Alapitvdny
:geinek mindenkor hat6ridcjben eleget tett, korrekt partneri
lkezik, ad6hat6sdgi kotelezetts6geit marad dktalanul telj esiti.

t. 6vi 521 EFt risszegri vesztesr':ge teljes eg6sz6ben az

sol6dik. A ,,szriken" vett alaptev6ken'ys6gb6I szdrrnazo eredm6ny

917 EFt n.,,sre,s6g, it cscjld<entett penzigyi mtiveletek veszte's6ge 1.338 EFt osszeggel.

6sb6l l6that6, hogy at6rgy6vi tev6kenys6g az eloz6 6vinek megfelel6,
a thrgylv folyam6 lentcis szim.l 6s 6rtekri projekt tfimogatisban rdszesillt az Alapitvhny.

id6kozi 6s v6gbesz6mol6it hat6rid6ben benyrijtottuk, a kapott
szab6lyok szelint elsz6moltunk. Azon projektek eset6ben, ahol a

v6gs6 elsz6mol6s i je 2021. december 31-e ut6ni, ott a kapott osszeget el6legk6nt tartjuk
nyilv6n, s a projek lmeriilt kolts6gei, mint v6rhat6 t6mogat6s elsz6mol6sra keniltek aktiv

t.
Az adatokb6l l6th hogy az Alapitv6ny a kapott t6mogat6sok 6ltal biztositott kereteken

,,szriken" vett alaptev6kenys69 gyakorlatilag 6rdemi eredm6nyt nembel:il gazdhlkodott
hozott,:rzonbiln fl t biztositott az egyes projektekben v6llalt feladatokra. Az ad6zds

nzigyi mriveletek (a realizhlt 6s nem reeliz5,lt 6rfolyamdifferenciSk)

6vben v6llalkoz6si tev6kenys6get az eloz6 6vhez hasonl6an nem

2. M6rleglk6szft6s
A m6rleg forr1ul6

kiban tiirt6nt vfltozf sok
rja utdn nem volt olyan esemdny, amely jelentcSsen befoly6solnd az

Alapitvirny 2021. ber 3 1-i egyszenisitett 6ves besz6mol6.1i6t.



,,A kozzdtett adatok kdnywizsgalattal nincsenek alatdmasztva. "

B. MERLI]GIIEZ PCS OLODO KIEGESZjTNSPT

1" Immateriilis ja k 6s t6rgyi eszkiiziik

l< 6s tdrgyi eszkozok vizsg|lat6ndl megrillapithat6,Az immateririlis j
1.489 Ellttal t a titrgyi eszkozok 6s az immateri6lis javak 6rt6ke,
202L 6vi lineriris kcsokkends volt. 202I.6vben aktivrllds nem tort6nt.

Az amofiizdci6
alkalmazSs;|vzl:

ol6sa a 202I-es 6vben havonta tort6nt. line6ris amortizdcios kulcsok

2027. lvbetn aterv

hogy t6rgy6vben
aminek az oka a

+ ebb6l a 20tl t alatti eszkozok elsz6molt 6rt6kcsokken6se:
1.558 EFt

69 EFt

Valamennyi meg
szfimitilstechnjkai

e nem irt t|rgyi eszkoz 6s immal.eri6lis j6sz6g (weboldal,
[<cizok, nem jelolt v|ltozSsokat kiszrir6 szoftver) teljes eg6sz6ben

fejlesztesi t6nLo 5l val6sult meg, igy az 6rl6kcscjkken6s <isszeg6vel egyezo osszegri
egy6b bervetel lszdmo I 6sra, az 6rt6kcs cikken6s o s sze g 6nek ellentbtelez6 s e 6rdek6b en.

2. Kiivelel6seh

Az egyszertisitett besz6mol6ban 9.411 EFt osszegii kovetel6s szerepel, mely teljes
eg6sz6ben egyEb 16s.

Az egydb kdvet t6telei:
- fel nr:m haszn6l
- elsz6mol6si el6

4. Aktfv idr6beli elh

2020. d,ecembr:r 3

r6szletezds szerint:

v6nyok 6r't6ke

nyrijtott tdmogat6s 6rt6ke
9 EFt

8.488 EFt
502 EFr
41 1 EFt

- Proiekt els:z6mo hoz kapcsol6d6 kovetel6s
- b6rlem6n 6d6an frzetettkauci6

Osszesr:n

3. P6nzeszkiizdk

A penzeszk:ozok

9.411 EFt

ya20"489 EFt, melynek risszet6tele a kovetkez6:
adatok EFt-ban
Yilltozhs

P6nzeszkiiziil<

EFt aktiv idobeli elhat6rol6s lett kimutatya, az al|bbi



,,A kdzzdtett ndatok kdnywizsgalattal nincsenek cilatdmasztva. "

adatok EFt-ban

Bevetebk aktiv id

Ebb,lt t'?4 s

K.olts6gek, r6fodi
Aktiv idt6beli elhat

Bevdtele* sk:tlv
tdmogat6sok, 'vala

i elhattiroldsak|nt keniltek elszhrnollsra az id<iszakra i6ro
a2020.6vben kiutalt 6s elsz6mol6s alatt 6116 szern6lyi irjvedelernad6

1% -a (5.433 JJFt).

,,lt megolc[6s l<oztr

,,4 jog|llamisdg h
irj s rigir6s (s oluti on s j ournal i sm) thmo gatlhs a" proj ekt

- podcast epiz6dok thntogatdsa" projekt
..I945 ernl6ke:zete" jekt
,,\z16 di atr.r d ato s;sig /z idtjsebb 1<oroszt6lyban aY4 orszdgokban - IIL" projekt

z rijs6gir6k kcir6ben" projekt
s5gir5s, inf-hoz vaI6 ho:zzhf6r6s (IFEX21)" projekt

".Trolltalanitds - IV vall6si tolerancia 6s soksziniis6g t5mogat6sa" projekt

A kdltsd,gek ds aktfv iddbeli elhatdrold;sa t6telk6nt elsz6moland6 koltses nem
filenilI lett .auz t. ev lyam6n.

5. Sajdt t6ke

adatok EFt-ban

Indul6/Jegyzett tcjke

T Skev|ltoziis/Ered

Lekotdtt tartal6k.','ErteKelesl tartaleK

T 6rgy6vi eredmr6ny

Trirgy6vi er,3drxdn

Sai6t t6ke

6. Kiitelezettsdgek
Az Alapitr,6nwak 1.858 EFt <isszegri kotelezetts6ge van a fordul6napon, melybol
9.113 EFL hosszf lejp t6,42.085 EFt rovid lei6ratu. 6ven beliili.

A hosszti lejdratri If telezetts6g a ,,Trolltalanit6s - IV. A vall6si tolerancia 6s sokszintisdg
z l<apott el6leget (9.773 EFt) tartahnazza, mivel ezen projekt v6getarnogat6r;a" ploj

2023. n|rcius .l I -6n I , igy az elSleggel is eld<ol kell elsz6molni.

,,Digitdli s bizt'ons6$

,,T6nyeken alapul6 [r

A timogat|s osszegrit
31-6n 6rv6nves MNf

3.309 EFr,
430 EFt

5.499 EFt,
2.096 EFt,
1.803 EFt,

883 EFt,
7 .164 EFt

devizilban foly6sitott6k, igy az 6t6rt1kel6sre l<eriilt a202r. december-

elhat6rol6sa

.jar6 tantogatdsolc

25 816

4 880

20 936

26 611

5 433

21 184
aktiv idcibeli elhat6rol6sa

25 881

tev6kenys6gbcil

tkozaisi tev6kenys6

0

2 596

0

0

2 822

0

0

5 418

0

0

-52r
0

0

2 822

0

0

-5 J+3

0

rfolyamra.



A rtivid lejfratf

Sz6llit6i koteleze

,, A lcozz etett adotok konywizs galattdrl nincs enelc alatam asztv a.

elezetts 6 g t6teleinek egyenlege a besz6mol6k fordul6napj ain:

t'

adatol< EFt-ban

Jnevezes El6z6 6v Tdrsy6v YSltozfs
Szallit6,i lcoteleze S I

d 308 129 119
C)sszesen 308 I29 -179

Egyeb r6vid l,aj6ra kotelezetts6sek:

adatok EFt-ban
:nevezes E;l6z6 6v Tirey6v V6ltoz:ls

SZJA 1O,/O

Projektek elcll'egei

Megbizdsi dij
NAV cisr;ze,vont esydn v5v

10 313

33 798

0

0

16 092

24 875

70

919

5 779

-8 923

70

919
Osszesen 44 lll 41 956 -2 155

adatok EFt-ban
M egnevez6s El6z6 6v Tdrgv6v YSltozis

Bev6telel.r passz:iv id6b

I(olts6gel:, r6fordit5s$k

Halasztott bev6 telek

eli elhat6rol6sa

passziv id6beli elhat.

0

0

9 576

0

0

8 088

0

0

r 488
Passziv id6beli elhatd rol6sok 9 576 8 088 -1 488

el kapcsolatos elcilegeket tartunk nyilv6n

umalism) t6mogat6sa" projekt 4.7l4 EFL
6.46r EFL

Y4 orszigokban - III." projekt 5.825 EFt,
zhfdres (IFEX21)" projeld 6.246 EFL
ekt 2.229 EFt

tthk, igy azok Stlnekel6sre keniltek a 202L

i szerinti 6tmen6' tdteleket szerepeltette itt,
ny teljess6gre ds 6vatoss6gra vonatkoz6
zal<hoz kapcsol6d6 valamennyi ismert 6s

a vethink.

utatott osszege 8.088 EFt.



,,A kdzzdtett adatok lcdnywizsgalatta,l nincsenek alatdmasztva. "

C. EREDI'{IINYK ATASHoZ KAPCSoLoDo KIEGESZfTESEK

A passzlv id6lbeli eltiat6rol6sok t6tel6t a fejlesztdsi t6mogat6sok halasztott bevdtelei jelentik.
A fejleszl-esi c6lrd kapott t6mogat6sok az eszkozok koltsdgk6nt va16 elsz|mollsfnal
osszhangban Jkeriili$k elsz6moldsra bev6telkent, ellent6telezik a kolts6get, rdfordit6st. (Lisd
l. pontb'al az irnmftpri6lis javak 6s t6rgyi es:zkozokn6l leiltak)

Az Alapitv|ny
folytatotlt, mint

1" Ert6lreslft6r;

202"
aho'g

nettb

6vben az alaptevlkenys6gen kiviil v6llrlkoz6si tevekenys6get nern
an a jovedelmi helyzetn6l bemutat6sra kenilt.

6rbev6tele

m6rlegk6szit6s idciszakdban (2022. janurlr I - 2022. mrircius 31.)
m6g az elszdmol6sok nem keriiltek benyirjt6sra, de az elsz6molt

n megjelenl 5.433 EFttal szemben, mett az

l%) 10.659 EFr, az

eredm6ny javttta
20 . 6vb en kiutalt SZJ A L % - 6nak a felhaszn|l|sa.

21. 6vben a sz6mviteli elciir6sok szerint elsz6molt t6mosatiisok
zegezhet6k:

O EFt
O EFt

33.843 EFt
5.433 EFt

O EFt
O EFt

Azizlel:.i i:vbr,n az

ingatlan btirbead6s
apitv 6ny nak 6r-b ev6tel e n em kel etke zett, a b 6zi s i do szalch oz h as o n I 6 an

vdkenys 6ge t nem v 6gzett.

2. Egy6}o bevrSteleli

Az egyeb bev6tele$ akorlatilag teljes eg6szeben a t6mogatSsokat 6s az ahhoz kapcsol6d6
elsz6mol6sokat fta bevdtel felold6sa 1.489 EFt osszegben) tartalmazza.

Kapott tSmoga 6s felhasznflfsa
Az Alapiwdnlr n i forr6sokb6l kapoll t6mogat6st 2027. evben.

eredm6nykimutat6s6ban tLr gy evi aclatk6nt 39 .21 6 EFt osszegri

T6mosat6si bevd k6nt azofi osszesek keniltek elszfmol6sra a mesel6lesezett
t6mogat6sokb61, lyek eset6b en az elszitmol6s megtort6nt 6s a t6mogat6s osszege a

Az Alaytit'viny 20]
t6mogat6st mutat ki.

tdrgy6vtren vagy 4

meg6rkerze:tt, illetvie

eredm6ny-kirrrutat6p
elsz6molt 6ssz:eg a p

Fentiek alapllin a

kovetkeirol< szerint
o Kozponti fon
. Ori<orminyzat
r Nemzr:tkozi

kolts6gek a s ek megfelelnek, s igy valosziniileg a:z cisszeg elsz6molhat6 lesz
t6rnogatiisl<6nt.

A2021. 6vberr tdn gesen kiutalt (kapott) t6mogat6sok osszege (SZJA

.SZLN l%



Az Alirptrtvd,ny
t6mosat6sai a ko

Kolts6g, r6forrdi
(nemzetkdzi rfi

Mds szervezettcil
eileszt6si c6

Osszes, nem alapi

Nemzetkozi fi
imosqtdsok

kovetkez6 volt:

,, A kdzz 6t ett adat ok kdnywiz s g dI attal nin c s enek al at am as ztv a.',

1. 6vben m6s szem6lyt6l, szervezettll, nem az alapit6t6l kapott
k szerint risszegezhet6k:

ellent6telez6s6re visszafizet6si kot. n6lhil kapott t6m.33.g43 EFt
6l)
pott t6mogat6s elsz. kot. n6lktil (belfoldi fon6sb6l) O EFt

t t6m
kapott t6mogat6s 33,843 EFt

6s 2021. 6vben elsziimolt
a t6mogat6k 6s az osszeg forr6sa, valamint a megval6sult c61 alapjiln a
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Tdmogatd megnev,

Tdmogatds

6sszege EFt

0an

Tdmogatds forrdsa Tdmogatds cdlja

IFEX (lnternational Freedorn of

Expression Exchange)

883 remzetkozi \ projekt c6la, hogy t6mogassa a t6nyeken alapulo kozirdekrl
jjsagirast 6s az informdcl6khoz val6 szabad hozzdfdrest. I
,evdkenysdg rdszeket az Alapitvdny szakmai kerekasztaf

rcszdlgetdseket szervez 6s kunzultdcidkat tart rijsrigir.oknak

!s szerkeszt6sdgeknek.

FEX (lnternational Freedorn of

ixpression Exchange)

23U nemzetkiizi A projekt c6lja, hogy - a Covid-1 I j6rvdnnyal dsszefugg6sben .

a nyilvdnossdg szdmdra el6segltse a ldtfontossdgtl

informdcidkhoz vald hozzdfdrdsdt. A levdkenys6g r6szek6nl

az Alapitvdny kutatdst kdszitett, valamint szakmai 6s logi
tdmogatdst nydjtolt a t6nyeken alapuld rijsdgirds irant

elkcitetelezett szerkeszt6sdgeknek.

Vedia Diversity In$itute 12 090 nemzetkozi A Trolltalanitds eurdpai liatalok sziimdra inditott projekt

amelynek c6lja, hogy rdvildgitson a kontinensen jelen ltiv(

bdrmilyen valldsi alapU megkiilonboztet6sre 6s fellepjen ez

ellen. A tev6kenysdg r6szekdnt az AJapitvdny kozossig

nddiatartalmakat monitoroz, elemz6seket k6szit, cikkek 6s

lodcastok elcidllltdsdt tdmogatja, ds nyilvdnos szakma
'endezvdnveket szervez,

Internews 1 803 temzetkozi \ projeK c6lja hogy er6sitse a digitdlis biztonsdgot a tdnyeker

ilapul6 rijsagirds ir6nt elkotelezett 0jsdgii,ok kor6ben. A projek

'6szekdnt digitdlis biztonsiigi szakembereket kipeznek, akil

;zerkesztdsdgeknek, 0jsaghdknak 6s mddiaszakos

ullgat6knak tartanak konzult6ciokat.

ransitions 3 620 remzetkdzi A projekt c6lja a mddialudatoss6g erdsit6se a 60 dv felettiel

ktirdben, k(ilcinos tekintettel a viklgh6ldn terjedci megtdveszti

tartalmakra, Pd Alapitvdny m(hely{oglalkozdsokat taf

nyugdias kcizossdgekben, hogy segftse az idcjseket e

folyamatosan vdltozd m6dia vikigdban, igy tdj6kozodds

forrdsaik megvdlasztdsdban 6s a manipulatfv taflalmak

kisz(jr6sdben.

Transitions 2925 nemzetkozi A projekt cdlja a megolddskozpontri rijsagiids (solutionl

ournalism) modszertandnak dtaddsa szerkeszt6s69el

szdmdra. A tevdkenysdg r6szek6nt az Alapftv6ny oktatds

rnyagokat k6szitett 6s cikkeket tdmogatott.

ransitions 1 942 remzetkozi A projeK cilja a ftiggetlen m6dia tdmogatdsa Belaruszban. I
t6v6kenyseg reszek6nt az Alapitvdny szakerl6i poolt allitot

ossze, kepz6si tematikdkat kdszitett ds m6diatratlmaka

monitoroz.

Holland Hejsinki Bi;lottsdg 3 467 temzetkdzi A projeK cdlja a jog6llamisdg drrr6nyesilds6nek errjsit6se. /

projeK rdszekdnt az AJapitvdny lematikus podcast epizodol

elkdszftdsdt tdmogatta, illetve szakmai k6pzeseket ta(ol
podcastereknek.

:gyesLllt Allamok

(ti[igyminisztdriunra
4 749 nemzetkdzi projeK csalddi tcjrtdneteken keresztiil elevenitette fel i

dsodik vildghiiborUhoz kapcsolddo eml6kezdst, I
vdkenysdg rdszekdnt 16 6s 35 6v kozdtti fiatalol

ilyazhaltak csalddi tortenetekkel, amelyek kdzLil szakma

;(iri dilazta a legjobbakat. Emelleft az Alapitvdny konferencid

tervezett ds m ddiatartalmak ekidllitdsdt tdmoqafta.

33 843

t0



3.

AK
webo
bev6tel
(6rt6k

ellensir
1.489

A p6n
(416

4. Any

Az an
kcivetk

Azi

OSSZC res

)z

ybe vett szolg6ltatdsok

itett 6yes
szlLmvitpli
kapcsolQdo

,, A kd zz d t e t t a d at ok kdnyw iz s g dl a tt al nin c s en elc al dt dm as ztv a.,'

bi evekben kppott fejleszt6si tdmogat6sok (sz6mit6stechnikai eszkcizok beszerulslre,
I fejleszt6s6rt, jeloletlen v|ltoztatdsokat felfiir6 szoftver kifeilesztds6r"e). halasztott
€nt keniltek elszdmolilsra a tSmogatSs nffitilsakor, s az eszkozcjk-kolts6gk6nt
jkl<en6si leirris) valo elszhmol6s6val osszhangban sziimoland6k el bev6te1k6nt. isv
oz,va a koltgdget" A 202L evi e jogcimen elsz6molt halasztott bev6tel osszesl
t, egyezien zi line6ris 6rt6kcsokken6ssel.

tnii,i'el etgk bev6tele

rdforidftdsok

r6fofditdsolc 19.272 EFt-tal csokkentett6k a bev6telek osszeg6t, t6telei

adatok EFt-ban

f6bb t6telei az alfibbiak vo ltak a b 6zis 6s t6rgyi dci s zakb an:

adatok EFt-ban

besz6mol6 rjssze6llitdsa sor6n kiemelt figyelmet forditottunk az
alapelv6nek az 6w6nyesiil6s6re, hogy valamennyi, a beszilmol6si
krilts6g figyelembev6telre keniljrin a val6s eredm6ny kimutat6sa

1t

,rett szolgiiltltdsok

6rul< be ::ze r z( s i ert6 ke

[<ci.zvetitett) szol e6ltat6sok ert 6ke

ii r dfo r dp'ttis ok iis s z e s e n 16 352 19 272

i dijalr

i, kikrjldetesi koltseg

nkiiltrs6g

l6s, r)gviteli spolg.

teklrez kapcs ol {d6 szol g6ltat6sok

i genybe vett szo I s6ltatdsok

31

r 539

378
101

895

436

12 249

30

103

86

39

I JJO

178

105

838

750
15 24s

30

39

180

8

203

200
/1

51

3t4
2 996

64

94

t5 848 18 740

6rdek ut l.
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adatok EFt-ban

egy6b r6forditdsok f6bb t6telei az:, alilbbiak voltak a b6zis 6s a

adatok EFt-ban

A foglhlkoztatottak iitlagos Iltszima 2,0 f6, mindl<etten szellemi
fogla ko:z6siral<.

r6fo rdit6sok

rlrfordil;6sk6rit mutatjuk ki a Direkt36 Nonprofit Kft-nek adott 4.335 EFt risszesri
tdst, anLellyel az Alapitvhny at5nyfelt6r6 rijs6gir6st 6s a mincis6gi tartalom-elcjrillitist

zii gyi mrivel eitek rdfordftfsai

iigyii miivelefek rr{ford ftilsai 7.7 54 EFt-tal cscikl<entett ekathrgylvi eredm6nyt, mely
eg6r;z6ben brfolyamvesztes6g. Az 6rfolyamve sztes6gb6| 522 EFt re;aljz1it

6s kci

mnyeres6g, 1 ,232 EFt pedig nem rcaliziilt, a devizitban, vilutilbun fennril16 eszlcozol<
lez:ettsdgSek 6{v6gi 6t6rt6kel6s6b6l ad6dik.

6lyi j ellegii rdfordftdsok

Egy
t6mr

7. P6

Ap6
teljes
6rfoly

t2

Iyi j ellegri e gj,eb r6forditris ok

I5 059 14 862

i ajdnd6k

b6rle1 t6riit6se

kutdni szia
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3.
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,,4 lcdzzitett adatok kdnywizsgalattal nincsenek aldtdmasztva. "

lapitv6nynak nincsen olyan kotelezetts6ge, amelynek hat6sa jelent6s 6s a m6rlegben
elonik mes.

2022. mtps 21.

k6pviselo

IJ



kett,6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egvszerffsftett
eves besziimokija 6s kii?hasznrisdgi mefl6klet

2O2L.6v

i sizenr6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

tulsag irok A I apitv 6ny a

l!l{El4 rerepijr6s:

smarty Koztc'rrilet

Ernelet: t--]

Jogi szem6ly Fzervezeti egys6g

Jogi szem6ly Fzervezeti egys6g
neve:

i:^rDynEsv 4yz.r-rreH 15 .d' tenyeKerl atapulo, KozeFoeKll! mtnosggt mi,sagires t€mogatfsfra
kiE:melt hangsillyt kapon a nr6tlialudatossdE €s a digirells uiaions€g erdsftdse sz6lesebblcrlold)a! $ok kdreben. Az 6v sordr.r *z Alapft\/?ny 12 nyilvdr:o,s

:v6r'lyt {kt nr:IhelyfoEtatkoz6st} b$nyo,lirotr ie, rdsiben onlinedeirvirnye sz*zan reFinrendk lteg a siervezer iouTub.e csatornijdn,
'itr,r;iny hurarapr Flur.rErKarr arrer, fiogy a cclvld-ls ldrvd'nnyat L"pcuoLa,tos;;;;*;;#-'
ll(o.rolt€fi.42 

iis.eU-ird1 lnunkira 6s folytatta az onlilre t6r:ben lriegielerrd gyall{i!etketto 6snak n'ror'litorozesAl- Az Alapftv5ny Iucatny! fisdcasr e5)i,r.6d ett<6szirdsdrli Hr1rogana a

zett alapc6l szerinti 6s kcizhasznrl tev6kenys6gek bernutatiisa
e 2E21-heE is e rdnyeken alapult6, k6z6rdekii, in;nOsEg; fr;sdgf

vir! | iissz:abad pdgt is a I l. vi I d.g h 6tro'rri elrr [ dkezere t{imatcaireben.

enysrigek mutatS.sa (tev6kenys6genk6nt)

tev6kenys6g inegnevez6se:

tev6ken ys6gtjez kapcsol6d6

tev6ken'ys6g 6lcsoportja:

,"'u5n1snr/s69bcil 16szesi.i l5k l6tsz6ma:
te'v6ken17s6g fpbb eredm6nyei:

s, eszt6s
kcizfeladat, jogszab6lyhely:: feln5tt oktatiis, kiizmfiv. tev.

6diaszakemberek, di6kok

r& nrinos,*si 
'rlFesi;e;.ii ;#H.'i;ffii#'ffi1ffi;ffi;;#JffHiT.:T:fi,:"?,."11';f-.

ik rnerg rurddsufuat az idGsebbekkel.

s

Nyomtatviiny v eizi6:7.1

n 6s Drilhelyfogta!koz"tsa;n tOttU s@

PK-742

l-, Szervezet /

2. Tdrgy6vhren

3. Kiizhasznf

1,1 Szerve

1.2 Szekhely
lr6nyft6szam:

Kozterulet

Httzsz6tm'.

1.1 Jogi

1-.2 Sz6khely
lranyit6sz6m:

Kozterulet

HAzszdm:

L.3 Ugysziim

1.4 Nyilviirr

1.5 Szervezet

1.6 SzervezetL.6 szervezet
k6pvisel6j6nr

FUggetl

alapfwdny
rdnyuir. Etn

aknrai ren
leten" A

ov.{bbii, a.;t

rilyen h.atiist
revez etd

ogdllaniisdg ,

3.3 Kcizhaszn

2011. 6vi CXC 6vi CLXXXIX. tv. 13

s:!ervezetl

Kozte'rulet jellege:

o 0 6 olsls

EEEEEI4EE-I!-EE
Orb6n S6ndor

1000

Kitcilt6 Nyomtatva: 2022.05.25 t5.37 "26



kr:ttiis kiinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett
,6ves beszfmolSja 6s kiiThasznfs6gi -efltklet PK-742

iuttatisok kimutat6sa

itt;irtr"n 
kimutatdsa

39 276

El5z5 6v (I) Tdrgy6v (2)

El5z5 6v (t) Tdrgy ev (2)

;zts6gvis;el
mlnoossze

Szervezet / Jogi sizervezeti egys6g neve:

5. C6l s Adatok ezer forintban

Nyomtatva: 2022.05.25 L9.37 .26

sd,gfrok AIapitviinya

jutafll6sok kimutat6sa

ti juttat5s megnevez6se

6, Vezet6 tiszts6gvisel6,knek ny(jtott juttatas

Kittilt6 verziir:3. Nyorl y verzi6:t.t



It trrett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6moltija es kiizhasznrisfgi mell6klet

2021.6v
Szervezet / Jogi mirly szervezeti egys6g neve:

ll:ls rneg6llapit6s6rhoz szilks6ges mutat6k

Alapadatok

b) K,t 1, +"t 2) / ( H I + H 2)>=0, 5l

c) (L-L 10 t6l

PK-7 42

El6z6 6v (l)

li iiivedef emad6 meq hat6r ozott r 6sz6nek az
lk-ez6se szeri nti felh-aszn6lds 61 6l sz6l6
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