A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.30 19:50:09

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

1

0

2

5

6

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
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:

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)

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

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 2 3 4

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; Molnár-Bánffy Kata

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest,

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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

644

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

644

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

2 744

23 413

800

3 385

IV. Pénzeszközök

1 944

20 028

Aktív időbeli elhatárolások

2 626

4 050

5 370

28 107

1 992

7 244

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 082

1 843

760

5 185

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

C.

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

66

1 481

13 653

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 481

13 653

Passzív időbeli elhatárolások

1 897

7 210

5 370

28 107

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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

2 444

17 974

21 084

előző év

előző év
helyesbítése

0

Összesen

tárgyév

600

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 444

18 574

28 829

21 084

28 829

13 269

28 828

13 269

28 828

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

23 528

46 803

23 528

47 403

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

22 318

46 802

22 318

46 802

5. Anyagjellegű ráfordítások

10 719

28 749

0

369

10 719

29 118

6. Személyi jellegű ráfordítások

11 746

12 616

0

162

11 746

12 778

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

0

101

1

0

102

303

152

2

303

154

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

22 768

41 618

22 768

42 152

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

22 768

41 618

22 768

41 618

760

5 185

66

760

5 251

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

760

5 185

66

760

5 251

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

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

0

0

0

0

600
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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

13 269

21 853

13 269

21 853

16

10

16

10

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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; Molnár-Bánffy Kata

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

családbarát gondolkodás népszerűsítése

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:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
képviselő
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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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)

23 528

47 403

16

10

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

23 512

47 393

H. Összes ráfordítás (kiadás)

22 768

42 152

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11 746

12 778

22 768

41 618

760

5 251

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

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

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 22680-2/2018/CSALADNO - Családok éve
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

20 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 697 303

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 697 303
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

20 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 503 506

Dologi

11 669 897

Felhalmozási

523 900

Összesen:

15 697 303
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 49166-2/2017/CSALADNO - Családok éve
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01 - 2018.10.31

Támogatási összeg:

6 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

6 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 436 095

Dologi

2 563 905

Felhalmozási

0

Összesen:

6 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
Alapcél szerinti közhasznú tevékenység - 2018.pdf

Tárgyévben – 2018 – 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 2018-as közhasznú tevékenységének főbb eredményei:
A média tükör és valóságteremtő, orientáló erő egyszerre, ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a jól
működő családok példáját is közvetítse, ugyanakkor megoldási javaslatokat adjon a családokat érintő
problémákra.
AZ ALAPÍTVÁNY KULTÚRÁT TÁMOGATÓ FELADATAI
KÉPMÁS-EST
A Képmás magazinnal karöltve hónapról hónapra beszélgetős esteket szervezünk, amelyekhez
rendszerint egy-egy művészi produkció ad inspirációt.
Ezek legerősebb bázishelyszíne 2016 óta a Várkert Bazár.
2018-tól a kapolcsi Művészetek Völgyében, a Kaláka Versudvarban is jelen vagyunk minden este.
A Képmás-esteket általában Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője vezeti.
A téma a család és a kisközösségek szerepe az életünkben, ennek egy-egy szelete kerül terítékre
estéről estére.
Képmás-est sorozat a Művészetek Völgyében
2018-ban először szerveztünk Képmás-esteket a nyár leghosszabb fesztiváljára. A Férfi és nő sorozat
a fesztiválon jelen lévő, művészetre fogékony közönség számára nyújtottunk családbarát értékekre
fókuszáló személyes beszélgetéseket.

A Kapolcson vendégül látott művész párokkal (férj-feleség, apa-fia, anya-lánya, testvérpár,
alkotópáros) kilenc egymást követő estén beszélgettünk a fesztivál egyik legnépszerűbb helyszínén, a
Kaláka Versudvarban. Ottlétünkről rövid videókkal és fotókkal számoltunk be Facebook- és Instagram
oldalainkon.
2018-ban meghívott vendég párosok:
Bolyki Balázs és Bolyki László | Tóth Ildikó és Domokos László | Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos |
Berecz István és ifj. Csoóri Sándor | Tompos Kátya és Hrutka Róbert | Nényei Pál és Szabó Bori |
Herczku Ágnes és Nikola Parov | Szabó T. Anna és Dragomán György | Györgyi Anna és Kiss Csaba
Az ALAPÍTVÁNY NEVELÉST TÁMOGATÓ FELADATAI
A CSALÁD MESÉJE
Havonta egy cikk jelent meg 2018-ban a Képmás magazinban és az Alapítvány weboldalán
A Média a Családért Alapítvány által megrendelt havonta megjelenő cikksorozat a házasság
életszakaszairól, annak új kihívásairól és ezeknek megoldási alternatíváiról szól, szem előtt tartva,
hogy a boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat nemcsak a házasság és a család stabilitását adja,
hanem életre szóló mintát is biztosít a családban felnövő gyermekek számára. Emellett nem
lebecsülendő a pozitív minták társadalmi méretű hatása sem. A család meséje sorozat szerzője
Balkuné Szűcs Emese tanácsadó pszichológus.
A sorozat 2018 februárba indult. A Képmás print megjelenés mellett Alapítványunk honlapjára is
föltöltöttük a cikkeket hónapról hónapra.
HÁRMAS KÖTÉS c. e-könyv
A Képmás magazinban másfél évig futott egy sorozat kamaszokat nevelő szülőknek és
pedagógusoknak, amely 20 problémakört dolgoz fel közel ötven elismert szakember (pszichológus,
pszichoterapeuta, pedagógus, neveléskutató, addiktológus stb.) segítségével. A sorozat célja az volt,
hogy a kamaszok életében fontos felnőttek, szülők és nagyszülők valamint tanárok és edzők együtt és
hatékonyan tudjanak segíteni a fiatalok felnőtté válásának nehéz helyzeteiben – a cím erre a szülőgyermek-pedagógus hármasra utal. Ez a téma a Média a Családért Alapítványnak is mindig nagyon
fontos volt, talán ez az egyik legkritikusabb korszaka a gyerekeknek, amikor a szülők és a
pedagógusok is kétségbeesettebbek. Ezért van szükség példákra, tanulságokra, megoldás-nyújtásra,
segítségre.
A népszerű sorozatra a magazin sok pozitív visszajelzést kapott, országszerte közvetlen kapcsolatban
vagyunk számos középiskolával, amelyek többek között e sorozat miatt fizetnek elő magazinunkra. (A
velük való kapcsolattartást egy utazó kollégánk is elősegítette).
Az írásokat egybegyűjtöttük és a szerkesztő-szerző, Szám Katalin ajánlásával PDF formában
letölthető online könyvet készítettünk, amit hírlevél-feliratkozóinknak, illetve kamaszokkal foglalkozó
szakembereknek adtunk át letölthető formában.
ELSŐ KÉPMÁSKA KÖNYV – Pifkó Célia: Szörnyek a szobádban
A Képmás és a Média a Családért Alapítvány régóta szeretne gyerekeknek szóló írásokat is
megjelentetni, mert mindkét szervezet számára az egyik legfontosabb érték a család és a családban
felnövő gyerekek. Olvasóink nagy része maga is szülő vagy gyermeket tervez. Olyan meséket
szeretnénk megjelentetni, amelyek nemcsak szórakoztatnak, nemcsak értő befogadóvá nevelnek,
hanem fontos nevelési kérdésekben adnak kapaszkodót a szülők számára.
A sorozat - amelynek első kötete a Szörnyek a szobádban című mese – karácsonykor jelenhetett
meg.
A szörnyek a szobádban segítő mese, arról szól, vajon laknak-e szörnyek a gyerekszobában? Egy
hatévesnek ez igazán nem kérdés. Persze hogy laknak! De hogy pontosan kik, és hol rejtőzködnek a
szobában, azt megtudhatjuk ebből a könyvből.
Pifkó Célia meséjéhez Orosz Annabella illusztrátor készített rajzokat, hogy a furcsa hangok és a
rémisztő árnyak Zina zseblámpájának fényében már ne is tűnjenek annyira rémisztőnek. A
mesekönyvet Kádár Annamária pszichológus előszavával juttattuk el a könyvesboltokba.
Szeretnénk, ha az elkezdett KÉPMÁSKA sorozat következő darabját is létrehozhatnánk a
közeljövőben.

Az ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJ
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;

