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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.31 23:36:06

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 1 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Logodi
44D

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

.P k . 6 0 2 3 4

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

0 1

0 0 1 0 2 5 6

/ 2 0 0 7/

1 8 2 6 0 9 9 3

2

4 3

Lakatosné Szám Katalin

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

10 652

2 744

62

800

10 590

1 944

2 903

2 626

13 555

5 370

1 232

1 992

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 029

1 082

53

760

772

1 481

772

1 481

11 551

1 897

13 555

5 370

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

120

2 444

120

2 444

19 598

21 084

19 598

21 084

2 406

13 269

2 406

13 269

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

19 718

23 528

19 718

23 528

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

19 718

22 328

19 718

22 328

5. Anyagjellegű ráfordítások

9 348

10 719

9 348

10 719

6. Személyi jellegű ráfordítások

9 712

11 746

9 712

11 746

588

0

588

0

8. Egyéb ráfordítások

1

303

1

303

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

16

0

16

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

19 665

22 768

19 665

22 768

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

19 665

22 768

19 665

22 768

53

760

53

760

53

760

53

760

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

2 378

13 269

2 378

13 269

28

16

28

16

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

44D

1 0 1 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Logodi
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

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:
1 0 .P k . 6 0 2 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

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

0 1

/2 0 0 7 /
0 0 1 0 2 5 6

1 8 2 6 0 9 9 3

2

4 3

Lakatosné Szám Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

családbarát gondolkodás kialakítása; családok tám.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

-

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: újságírók, írók, publicisták
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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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)

19 718

23 528

28

16

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

19 690

23 512

H. Összes ráfordítás (kiadás)

19 665

22 768

9 712

11 746

19 665

22 768

53

760

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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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PK-342-02 Szöveges beszámoló
MCSA - szakmai összefoglaló 2017.pdf

Tárgyévben – 2017 – végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység
A családok, kisközösségek és a társadalom egészének jólétével és jóllétével, azaz testi és lelki
egészségével foglalkozó újságírók, fotósok és médiatermékek civil és társadalmi mozgalmak
támogatása.
Szociálisan vagy egyéb szempontból segítségre szoruló csoportok és személyek (idősek, egyedülálló
szülők, kamaszok, fiatal anyák stb.) támogatása és egyéb karitatív tevékenységek elősegítése,
támogatása.
A családbarát gondolkodás, az ezt képviselő oktatás és nevelés támogatása.
A Családbarát Médiáért-díj meghirdetése, zsűriztetése, jelentőségének és sajtónyilvánosságának
kiszélesítése.
Rendezvény
szervezése,
konferencia
szervezése,
fesztivál
szervezése.
Családbarát
közgondolkodással összefüggő pályázatok és programok meghirdetése
A Média a Családért Alapítvány feladatnak tekinti, hogy a médiában rejlő lehetőségeket a családok
javára fordítsa, eszközeivel a család intézményét erősítse.
A közhasznú tevékenység megnevezése
családbarát gondolkodás kialakítása, családok támogatása
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó jogszabály
2011. évi CCXI. Tv. 1. § - 6. §
2011. évi CXC. Törvény 4. § (1) bekezdés a)-u) pontjai
1991. évi XX. Törvény 121. § a)-b) pontjai másrészt a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés
7. pontja, harmadrészt a 2008. évi XCIX. Törvény 3. § (1) bekezdése
2001. évi LXIV. Törvény 5. § (1) bekezdése
1997. évi XXXI. Törvény 17. § (1) bekezdése

A közhasznú tevékenység célcsoportja:
újságírók, a médiában dolgozó szerkesztők, műsorvezetők
középosztálybeli fiatal családok
szociálisan hátrányos helyzetű családok
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
50 ezer fő

A Média a Családért Alapítvány 2017-es közhasznú tevékenységének főbb eredményei:
A Családbarát Médiáért-díj és a hozzá kapcsolódó díjak
A Média a Családért Alapítvány 2007 óta évente ítéli oda a Családbarát Médiáért-díjat.
A díj az újságírói hivatás méltóságának visszaállítása mellett bátorítja az újságírókat, hogy hivatásuk
útján erősítsék a hagyományos családképet.
Az Alapítvány azokat az írott sajtóban, televízióban, rádióban vagy az interneten megjelent
családbarát cikkeket, műsorokat keresi, amelyek a család védő szerepéről, a többgenerációs
együttélésben rejlő lehetőségekről szólnak, vagy ezek minél teljesebb megéléséhez és a problémák
megoldásához nyújtanak segítséget. Minden hónapban olyan tartalmakat jelöl a díjra, amelyek
szenzációk, közhelyek és botrányok nélkül ismerni és szeretni engedik a családot. Azt a munkát
díjazza, amely figyelmet, időt és energiát ad, illetve kér a családnak, és nem elvesz tőle.
A díjjal járó 500 000 forint pénzjutalmat az év folyamán a zsűri által havonta kiválasztott jelöltek közül
egy megjelenés kapja. A szakmai zsűri mellett minden évben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a
közönség is döntsön, ki legyen a Családbarát Médiáért-díj közönségdíjasa.

A zsűri tagjai: Aczél Petra, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, Borókai Gábor, a Heti Válasz
főszerkesztője, Krúdy Tamás, újságíró-szerkesztő, Keresztes Ilona, a Magyar Rádió szerkesztőriportere, Süveges Gergő, a Magyar Televízió munkatársa, dr. Kutassy Jenő, a NOE elnökségi tagja,
Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs tanácsadó és Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője.
Külhoni Családbarát Médiáért-díj
A Média a Családért Alapítvány 2016-tól kiterjesztette tevékenységét a határokon túlra is, oda is
eljuttatva a know-how-t, ezzel a díj médiát inspiráló, figyelemfelkeltő hatását. A környező országok
magyarlakta területeinek újságíróival egyeztetve, a média szakmai segítségét felhasználva és a
családszervezeteken keresztül a közönséget is bevonva havonta jelöl egyet a határon túli magyar
lakta területeken megjelenő családbarát sajtótermékekből. Ezek közül az év végén díjjal jutalmaz egy
újságírót a Külhoni Családbarát Médiáért-díjjal. Emellett határon túli szakmai zsűrit hozott létre, akik
részt vesznek az egész éves zsűrizésben havi rendszerességgel, az alapítvány kuratóriuma által
előterjesztett lista alapján.
Újságíró szakmai zsűri: Csinta Samu, zsűrielnök, Erdély; Tóth Lívia, Újvidék; Kőszeghy Elemér,
Kárpátalja; Molnár Judit, Felvidék;
Média a Nemzedékekért-díj
A Média a Családért Alapítvány 2016. október 1-jén, az Idősek világnapján meghirdette a Média a
Nemzedékekért-díjat. Hasonlóan a Családbarát Médiáért-díjhoz, ez az elismerés is a média
közvélemény formáló szerepére szeretné felhívni a figyelmet és annak témájává tenni a társadalom
számára fontos ügyeket. Azzal ellentétben azonban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a generációk
közötti együttműködés nemcsak a családon belül fontos, noha az arra való képességet döntően a
családban sajátítjuk el.
A Média a Nemzedékekért-díj témája az első két évben a médiában megjelenő időskép, az idősebb
generáció pótolhatatlan szerepe a kisközösségeken, a munka világában, a családban. (Ehhez
kapcsolódóan az alapítvány kutatást is indított „Időskép a médiában” címmel, amelyről alább
olvashatnak részleteket a „Szakmai projektek” alcím alatt.)
A zsűri elé 12 db 2017-es médiamegjelenés került, országos terjesztésű print és online írásokból,
rádiós és televíziós műsorokból. 2018 januárjának első heteiben közönségszavazást is indítottunk a
mediaacsaladert.hu honlapon.
Szakmai projektek
Kutatás
A Média a Családért Alapítvány a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve 2017-ben kutatást
indított „Időskép a médiában” címmel. Ennek célja, hogy felderítse a hazai hírközlés milyen módon
mutatja be az időseket. A kutatás lehet az egyik első lépése annak a folyamatnak, amely segíthet a
káros sztereotípiák lebontásában, az időskor értékeinek, erejének, családi jelentőségének
újrafelfedezésében. Ez a vizsgálat a maga nemében egyedülálló lenne, az utóbbi időben ilyen
Magyarországon nem zajlott. Az eredményekről 2018 februártól a Képmásban, illetve tudományos
fórumokon is tájékozódhatnak majd az érdeklődők.
A 2017-es évhez tartozó, 2018. január 18-án rendezett Díjátadónkat két szakmai előadással nyitottuk,
mely a kutatáshoz kapcsolódott:
Dr. Veszelszki Ágnes a Budapesti Corvinus Egyetem docense netnyelvészettel foglalkozik, azaz a
digitális kommunikáció nyelvre gyakorolt hatásait kutatja. Lexikai, tehát szókincset érintő változásokról
tartott előadást.
Dr. Kovács Gábor előadásában arra világított rá, hogyan látják a fiatalok az időseket, miként jelennek
meg az idősek a hazai hírmédiában, és ez mennyire felel meg a sztereotípiáknak? A Budapesti
Corvinus Egyetem adjunktusa röviden összefoglalta a Média a Családért Alapítvány és a Budapesti
Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete közös kutatásának eddigi
eredményeit.

Képmás-estek
2017-től a Várkert Bazárral közös szervezésben folytattuk a budai Képmás-esteket ettől az évtől
„Család és művészet” címmel. A résztvevők számára továbbra is ingyenes új sorozat a hasznos és
szórakoztató beszélgetéseken túl a művészet katarzis élményét is a nézőknek szerette volna
ajándékozni, ezért minden témához előadás vagy filmvetítés kapcsolódik. Utána Szám Kati, a Képmás
magazin főszerkesztője beszélget az alkotások által felvetett kérdésekről szakértő vendégekkel. A
téma továbbra is a család és a kisközösségek szerepe az életünkben, illetve ennek egy-egy szelete;
például rendeztünk estet az anyaság, az apaság, a magány vagy az „Én családom–te családod”
párkapcsolati témáról, a testvérekről, a művészet nevelő erejéről, de még a válásról is.
www.mediaacsaladert.hu
A 2017-es évben honlapunkat is megújítottuk, átláthatóbbá, új struktúrájával érthetőbbé tettük. A
figyelmet a díjakra irányítottuk. A honlap szűrőrendszerén keresztül rá lehet keresni, az adott évben
kik voltak a jelöltjeink, díjazottaink.

