A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.07.18 12:37:36

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 1 0 2 5 6

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.07.18 12.44.05

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
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:

Média a Családért Alapítvány
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

Ügyszám:

0 1 0 0

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

Ajtó:

0 1

0 0 1 0 2 5 6

/P k.6 0 2 3 4

1 8 2 6 0 9 9 3

/ 2 0 0 7

2

4 1

Lakatosné Szám Katalin; Molnár Bánffy Kata

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

2 5
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

644

398

644

398

23 413

31 626

3 385

5 933

20 028

25 693

4 050

0

28 107

32 024

7 244

8 752

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 843

7 094

5 185

1 483

66

25

13 653

22 899

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

13 653

22 899

7 210

373

28 107

32 024

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

Forgóeszközök
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 eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

17 974

11 275

28 829

előző év

előző év
helyesbítése

600

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

600

18 574

11 875

25 078

0

28 829

25 078

28 828

25 077

0

28 828

25 077

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

46 803

36 353

600

47 403

36 953

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

46 803

36 353

46 803

36 353

5. Anyagjellegű ráfordítások

28 749

16 997

369

281

29 118

17 278

6. Személyi jellegű ráfordítások

12 616

10 756

162

177

12 778

10 933

0

0

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

101

242

1

4

102

246

8. Egyéb ráfordítások

152

6 875

2

113

154

6 988

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

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

600

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

41 618

34 870

534

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

41 618

34 870

0

5 185

1 483

66

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

5 185

0
575

25

0
1 483

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

66

42 152

35 445

41 618

34 870

5 251

1 508

0
25

5 251

1 508
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
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

21 853

8 021

21 853

8 021

ebből:
- normatív támogatás

500

500

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

500

500

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

10

33

10

33

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Média a Családért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 1 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Logodi

44D

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 2 3 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

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 1

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 népszerüsítése

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.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
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.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

47 403

36 953

10

33

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

500

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

47 393

36 420

H. Összes ráfordítás (kiadás)

42 152

35 445

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 778

10 933

41 618

34 870

5 251

1 508

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.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Képmás Estek a Hagyományok Házában 2019
Támogató megnevezése:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.05.27 -2020.01.31

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

500 000

Felhalmozási

0

Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: "A Piac konyhája"
Támogató megnevezése:

Agrárminisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.07.02 - 2019.12.31

Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 487 400

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 487 400
- tárgyévben folyósított összeg:

1 487 400

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 487 400

Felhalmozási

0

Összesen:

1 487 400
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Díjátadó rendezvény megrendezése
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.02 - 2019.03.31

Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:

1 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 500 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: NEAKK 19-N0081 támogatás - normatív támogatás
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.04.01 - 2020.03.31

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

500 000

Felhalmozási

0

Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Média a Családért Alapítvány
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:

2018.07.01 - 2019.02.28

Támogatási összeg:

20 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 033 707

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 033 707
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
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Média a Családért Alapítvány

Kiegészítő melléklet

Alapítványunkról
A Média a Családért Alapítvány 2007-ben jött létre.
Elnöke dr. Aczél Petra, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magatartástudományi és
Kommunikációelméleti Intézet igazgatója
Kuratóriumi tagok: Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás
lapigazgatója és Lakatosné Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője
Közhasznú tevékenységünk alapvetően a családbarát gondolkodás népszerűsítése.
Célcsoportunk: újságírók, közép- és felsővezetők, döntéshozók; családalapításra készülők,
családosok
Közhasznú tevékenységünk főbb elemei:
- Média a Családért-díj gondozása és köztudatban tartása az aktuális év folyamán (havi
jelölés, zsűrizés, médiamegjelenés)
- Külhoni Média a Családért-díj gondozása és köztudatan tartása az aktuális év
folyamán
- Az éves díjátadó megszervezése és megrendezése
- Képmás-estek megszervezése és népszerűsítése
- Családhoz kapcsolódó konferenciák, szimpóziumok megszervezése és megrendezése
- Kapcsolattartás és konzultáció a civil szervezetek vezetőiből alakult Tanácsadó
Testület tagjaival
Beszámoló a 2019-es eredményekről:
Az Alapítvány küldetése
A MÉDIA tükör, valóságteremtő és orientáló erő egyszerre, ezért tartjuk kiemelten fontosnak,
hogy a jól működő családok példáját is közvetítse, ugyanakkor megoldási javaslatokat adjon
az őket érintő problémákra. A Média a Családért Alapítvány 2007 óta azon dolgozik, hogy a
médiában rejlő lehetőségeket a családok javára fordítsa.
Küldetésünket folytatjuk, továbbra is kitartunk amellett, hogy a médiumoknak nagy szerepe
van a család megítélésében, a jövő formálásában.
A Média a Családért-díj
Az Alapítvány 2007-ben hozta létre a Média a Családért-díjat. Célja, hogy a család –
örömeivel és gondjaival együtt – ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a
valódi életben. Nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- és televízió-műsorokat, online
tartalmakat jutalmazunk, amelyek a fenti témát magas szakmai színvonalon jelenítik meg, és
céljuk nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem az, hogy
információt, erőt, segítséget adjanak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez,
családtervezéshez, a problémák megoldásához, a családban való boldog élethez.
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A díj létrehozásakor a magyar médiában kevés figyelmet kapott a család, mára viszont már
maga a média az, amely különböző ideológiákkal megerősítve támadja a család hagyományos
fogalmát. Ezért fontos számunkra ma is, hogy díjazzuk azt az újságírót, aki a család témában
értékközpontú, a családot erősítő, szakmailag igényes, problémamegoldó anyagot hoz
nyilvánosságra, és ezzel sok olvasót elgondolkoztat.
A szakmai díj odaítélésekor kiemelt szempont, hogy a cikk vagy műsor a kívánt célcsoportot
meg tudta-e szólítani, illetve sikerült-e eljuttatnia a fontos üzenetet olyan korosztályokhoz és
olyan értékrendű emberekhez is, akik a családbarát szemlélettel ritkábban találkoznak, illetve
kevésbé tartják fontosnak.
2020-tól a díj összegét 500 ezer forintról 1 millió forintra emeltük.
A díj megalapítása óta 109 újságírót jutalmaztunk és adtunk számukra biztatást az elismeréssel.
A szakmai zsűri által minden hónapban egy jelöltet választunk, akiket a Képmás magazinban,
az Alapítvány weboldalán és Facebook oldalán is bemutatunk. Közülük kerülnek ki Média a
Családért-díj győztesei, és az év különdíjasai is. Jelöléseket szerkesztőségekből és olvasóinktól,
követőinktől is várunk és kapunk.
A 2020-as év szakmai zsűrije: Dr. Aczél Petra, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet igazgatója; Keresztes Ilona, MTVA
Kossuth Rádió vezető szerkesztő, Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás
Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője; Szám Katalin, a Képmás főszerkesztője,
Gáspár Monika, a Család-barát magazin vezető szerkesztője (MTVA); Király Eszter, az Én
vagyok az apád blog alapítója; Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa; Martí Zoltán, a
777 alapító-főszerkesztője
A Külhoni Média a Családért-díj
A Média a Családért Alapítvány 2016-ban a határon túlra is kiterjesztette tevékenységét így
2020-ban már negyedik alkalommal adhatja át a Külhoni Média a Családért-díjat. Egy ilyen díj
a magyarországi újságíró szakma figyelmét és törődését jelentheti a határon túl élő kollégák
számára.
A díjjal járó pénzjutalmat 2020-tól ebben a kategóriában is 500 ezer forintról 1 millió
forintra emeltük.
A zsűri négy határon túli újságíró/szerkesztő tagja – Erdélyből Csinta Samu, Felvidékről
Molnár Judit, Délvidékről Tóth Lívia és Kárpátaljáról Dunda György újságírók – hónapról
hónapra küldik térségükből a családról megjelent médiamegjelenéseket. Az ebből válogatott 12
jelölt közül szakmai zsűri választja ki a győztest.
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Média a Családért-díj díjátadó gála
A díjakat évente egyszer, januárban, díjátadó ünnepségen adjuk át. A 2019-es gálát 2020
januárjában az Eiffel Műhelyházban rendeztük meg, amely ekkor debütált
rendezvényhelyszínként. A csarnok az ország legnagyobb ipari emlékműve, főhajójában, ahol
a díjátadót is megrendeztük, egy 327-es mozdony áll. Szám Kati (a Képmás főszerkesztője,
alapítványunk alapítója és kuratóriumi tagja) mellett Ókovács Szilveszter (az Operaház
főigazgatója) volt a házigazdánk.
Reprezentatív gálánkra mindig meghívjuk támogatóinkat, partnereinket, barátainkat és
természetesen az újságírókat, akik az este fontos főszereplői. A rendezvényre a 2019-es évben
közel kétszázan fogadták el a meghívásunkat.
Beszámoló videóval és fotókkal: https://kepmas.hu/a-media-az-emberert-a-csaladokert-vanismet-atadtak-a-magyarorszagi-es-a-kulhoni-media-a-csaladert
Képmás-estek
Az alapítvány Képmás magazinnal közösen évek óta szervez Képmás-esteket Budapesten nagy
sikerrel, melyek rendszeres találkozási alkalmakat jelentenek a szerkesztőség és az olvasók
között, ahol a Képmás magazin meghatározó értékeit személyesen is képviselhetik, átadhatják
a szerkesztőség tagjai. A tematikus esteken lebilincselő művészi élmények és szakértő
vendégek segítségével dolgozunk fel fontos és érdekes témákat. Egy-egy Képmás-estünkön
átlagosan kétszázan vesznek részt. Az esteket 2014 óta rendezzük meg, idén tartjuk a
századikat.
Huszonöt Képmás-estet rendeztünk 2019-ben a Várkert Bazárban, a Hagyományok Házában,
Kapolcson, Tusványoson és Kápolnásnyéken, a Halász-kastélyban.
Többek között vendégeink voltak: Almási Kitti, Mihalec Gábor, Prof. Dr. Bagdy Emőke, Dr.
Császár-Nagy Noémi, Szőnyi Lídia, Léder László Kozma-Vízkeleti Dániel pszichológusok,
Gyimóthy Gábor művészetterapeuta; Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel és felesége, Kővári
Katalin, Berecz András és Berecz István előadóművészek, Tordai Teri és Horváth Lili
színművészek, Ellinger Edina bábszínész, a Nézőművészeti Kft. művészei, Katona László és
Kovács Krisztián; Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész; Dr. Aczél Petra, egyetemi
tanár, Szabó Borbála és Nényei Pál írók, Kurdy-Fehér János filmproducer, Reisz Gábor
filmrendező.
Témáink 2019-ben: A kisgyerekes lét, hogyan tartsuk meg párunkat és önmagunkat? Hogyan
tart meg a családi kötelék? A vitáról vitáztunk a Vitaszínház képviselőivel. Hogyan kezdjünk
neki az egyszülős életnek? Anya-lánya és apa fia kapcsolat. Hogyan lehet az irodalmat a fiatal
generációk számára is vonzóvá tenni? Mien segít a művészetterápia? Önismeret és felnőtté
válás. Egy rendhagyó, kóstolós est kertében pedig a szőlőről beszélgettünk szakértőinkkel.
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Nyári vendégeink voltak többek között Bognár Szilvia, Török Máté, Harcsa Veronika, Kádár
Annamária, Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Joós Andrea élménybiológus, Hamar Donát és Hamar
Noémi vloggerek, a Virtuózok képviselői, Gianno Annoni, a Székesfehérvári Balett, Miklósa
Erika
Összes Képmás-estünk összefoglaló videókkal itt elérhetők: https://kepmas.hu/kepmas-est

A 2018. év végi és a 2019-es év kiemelt eseményeink:
A Piac Konyhája
Alapvető célunk, hogy a médiában megtaláljuk azokat a magas színvonalú újságírói
munkákat, amelyeknek témája a család, azonban minden olyan egyéb tevékenységet is
fontosnak tartunk, amely bármilyen módon kapcsolódhat a családokhoz, vagy a háztartásokat
érintő kérdésekhez, problémákhoz, legyen ez az akár a gasztronómia. Ezért azon kívül, hogy
az újságírók munkáit jutalmazzuk, más területekre is kitekintünk. Örültünk, hogy „A piac
konyhája” szakmai konferencián is közreműködhettünk.
2018. szeptember 28-án került sor „A piac konyhája” konferenciára az Európa
Rendezvényhajón. A második alkalommal megrendezett eseményen több mint 200 résztvevő
jelent meg, 22 termelő állította ki termékeit. A konferencia legfőbb haszna az volt, hogy
lehetőséget biztosított a legjobb magyar termelők és a vezető hazai séfek közvetlen
kapcsolatfelvételére, hogy új régiós turisztikai célpontokra hívta fel a figyelmet,
sajtónyilvánosságot biztosított a termelőknek és a séfeknek és hírt adott egy új, minőségi
tanúsítványrendszer bevezetéséről. A programot Dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg
köszöntőjével, majd Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke vezette be az
előadásokat. A résztvevő szakemberek megerősítették, hogy tovább kell segíteni a kiváló
magyar alapanyagok minél szélesebb körű felhasználását, több értékesítési, feldolgozási
pontba való eljuttatásával. A cél, biztos megélhetést adni a termelőknek egy erős hazai piac
kialakításával. A szakmai oktatásba is tervezik bevonni a magyar alapanyagok ismeretét, és
szorgalmazzák, hogy a termékek bekerüljenek a közétkeztetés rendszerébe is.
A Magyar Márka tanúsítványrendszert célja olyan hazai termelők felkutatása, és
védjegyhasználati jogosultságra történő kiválasztása volt, akik tevékenységük alapján
megfelelnek a Magyar Márka élelmiszerminősítési rendszerbe választható termékek
kritériumainak a következők szerint: friss élelmiszer, magas és állandó minőség, természetes
alapanyagok, folyamatos beszállítási lehetőség, fenntarthatóság elve. Mindezt a magyar
családok egészsége és megélhetése szempontjából is fontosnak tartjuk.
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Képmás-estek az I. kerületben
Évek óta szervezünk Budapesten Képmás-esteket, amelyek önismeretünket, a családban való
fejlődésünket segítik. A Várkert Bazár mellett Budán még egy patinás helyszínen kaptunk
helyet. A Hagyományok Házában a Budavári Önkormányzat támogatása segítségével három
Képmás-estet valósíthattunk meg.
2019. július 12-én A férfi elmesélve és eltáncolva címmel a mesemondó Berecz András és a
táncos Berecz István voltak a vendégeink. Apa és fia, két különböző generáció, két férfi, akik
kétféleképpen, ha úgy tetszik, más-más nyelven fejezik ki magukat. Mennyire hasonlít és
mennyire különbözik a világuk? Vendégeink zenekarral érkeztek. Az estet a körülbelül 100
főt befogadó Átriumba hirdettük meg, de mivel 300 fölé nőtt a regisztrálók száma, a
szervezők átirányították az estet a Színházterembe.
2019. október 25-én A szőlőről szólva címmel rendeztünk Képmás-estet. Saly Noémi
irodalom- és Budapest-történésszel, számos szakácskönyv szerzőjével, valamint Novotny
Antallal, a Katlan Tóni Kft. tulajdonosával. Az esten Magyarország történelmének szőlős
fogásaival ismerkedhettünk meg testközelből, kostolóval egybekötve. Novotny Antal, a
Katlan Tóni Kft. tulajdonosa ugyanis nemcsak receptekhez kapcsolódó történetekkel és
történelmi receptekkel érkezett, hanem mustfröccsel és szőlőből készült falatkákkal is, az
előételtől a desszertig.
2019. november 6-án Mit ér a zenész, ha magyar? címmel Ferenczi György Máté Péter-díjas
zenésszel beszélgettünk. Lányával, Ferenczi Borával érkezett, akivel bevallásuk szerint itt
beszélgetett először a nagyközönség előtt. Hogyan lehet a zenei életben nyitottnak és
egyéniségnek maradni, megélni a zenéből és megőrizni az örömét is? A küldetés és a
brandépítés két külön út vagy egymást erősítő ügyek? Mit tudnak adni egymásnak a zenei
stílusok, és félteni kell-e a (világ)zenét az egysíkúságtól?
A beszélgetéseket Szám Kati, a Képmás főszerkesztője vezette. YouTube csatornánkon
megosztottuk az összefoglalókat is.
Az összefoglaló videók a Képmás YouTube csatornáján is elérhetőek: youtube.com/Kepmasmagazin
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Az éves díjátadó ünnepség
Díjátadó gálánk idején az újságírókkal évről évre szorosabbra fonódik a kapcsolat, a
személyes visszajelzések alapján az esemény nemcsak közös ünneplés, hanem a jövőben is
ösztönözi őket a családdal kapcsolatos témák feldolgozására. Ezt bizonyítja az is, hogy egyre
több szerkesztőség és újságíró küldi el nekünk munkáit.
2018.
A 2018-as szakmai elismeréseket 2019. január 30-án adták át a Várkert Bazárban. A
magyarországi, valamint a külhoni Média a Családért-díj mellett gazdára talált az EMMIKülöndíja, és idén először Vlogdíj kategóriában is hirdettek győztest.
„A családról azt szoktuk mondani: a hátterem, pedig a család az előterünk. Minden, ami
fontos, általa és benne kezdődik és végződik. A történeteink is. Itt van hát az idő, hogy a
család legyen a legszebb szenzációnk, a legkülönlegesebb, legmegindítóbb közös történetünk,
hogy a család előtérbe kerüljön, a médiában is – írja dr. Aczél Petra, a Média a Családért
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára.
„Vannak ebben a harsány médiazajban újságírók és sajtóorgánumok, akik más utat
választottak az emberek eszéhez és szívéhez. Akik olyasvalamit alkotnak és adnak magas
szakmai színvonalon a médián keresztül, ami segít embernek maradni és valóban szépen és jól
élni” – mondta Lévai Anikó megnyitó beszédében.
Az 500 000 Ft-tal járó Média a Családért-díjat Király Eszter vehette át Lévai Anikótól, az Én
vagyok az apád blogon megjelent „Erősebb leszel, mert elfordul a tekinteted magadról” című
írásáért. A győztesnek gratulált Bogsch Erik, a díjat 2018-ban támogató Richter Gedeon Nyrt
elnöke, aki kiemelte: „A család a társadalom számára olyan alapértéket jelent, amely
folyamatos gondozást igényel. A Richter tevékenységében ez testet ölt egyrészt a kollégáink és
családjaik számára nyújtott széleskörű jóléti szolgáltatásokban, a családos munkavállalók
támogatásában, ez a cél jelenik meg a tudatos családtervezést középpontba állító társadalmi
programjainkban is. A Média a Családért díj a médiában is megerősíti a család által
képviselt értékeket, reflektál a családi problémákra és utat mutat azok megoldására."
A Külhoni Média a Családért-díjat ezúttal Csatlós Tünde és Trella-Várhelyi Gyopár kapta a
Nőilegben megjelent „Újrafércelt családok” című írásáért.
A rendezvényen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára úgy fogalmazott: „A jelenlegi magyar kormányzat egységes Kárpát-medencei
térben gondolkozik. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a »2018 – a külhoni magyar családok
éve« meghirdetésével azt tűzte ki célul, hogy a külhoni magyarság szülőföldön való
megmaradását a legfontosabb területen, a családok megerősítésén keresztül segítse. A díj
támogatásával ezt tudjuk tovább erősíteni és egyúttal megköszönni a külhoni magyar média
képviselőinek a munkát, amit az egyetemes magyar nemzetért végeznek.”
Az EMMI különdíját Füller Tímea „Magyola” című írása kapta, amely a Family magazinban
jelent meg, a vlogdíjat pedig Hamar Noémi és Hamar Donát fiataloknak szóló videoblogja
érdemelte ki.
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Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár megköszönte az újságíróknak,
hogy a Családok évében kiemelten segítették a munkájukat, és a közreműködésükkel
elindulhatott egy párbeszéd a családokról. A sajtó képviselőin keresztül még több érintetthez
eljuthattak a programjaik, illetve azok a fontos információk, amelyek a családokat és a
fiatalokat érintő támogatásokról szóltak.
A Média a Családért-díjhoz idén is kapcsolódott közönségdíj, az idei nyertes a she.hu
munkatársa, Herczeg Zsuzsanna a „Magukra hagyott kisöregek – De hol vannak az unokák?”
című írásával. A díjat az alsópáhoki Kolping Hotel támogatta.
Az ünnepség végén a Képmás magazin lapigazgatója, Molnár-Bánffy Kata megköszönte az
újságírók munkáját és a támogatók nagylelkű, felelős hozzáállását a családbarát média
ügyéhez. Örömmel jelentette be, hogy a 2019. évi Média a Családért-díj támogatója a Zalaco
Sütőipari Zrt-t lesz.
Berta László, a Zalaco Sütőipari Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója elmondta, hogy cégük közel
hetvenéves múltra tekint vissza, és több mint másfél évtizede családi vállalkozásként
működik. Négyszázféle pék- és cukrásztermék gyártója és forgalmazója, elsősorban a
Dunántúlon, de országosan is. Azért dolgoznak, hogy a családok asztalára odakerüljön a
mindennapi kenyér. A családközpontú szemlélet meghatározza munkájukat, életüket.
A díjátadó házigazdái Bolyki Balázs és Bolyki László voltak. A Bolyki Brothers és a B4
vidám, zenés ünnepléssé varázsolták az estet.

2019
A 2018-as Média a Családért-díjakat, az újságírók szakmai elismeréseit 2019. január 16-án
adtuk át az Operaház új játszóhelyén, a kőbányai Eiffel Műhelyházban. A magyarországi,
valamint a külhoni Média a Családért-díj mellett gazdára talált két közönségdíj és az EMMI
különdíja is, akik támogatóként is a rendezvény mellett állnak évek óta.
A díjátadó gála házigazdái Szám Kati, a Képmás főszerkesztője, valamint Ókovács
Szilveszter, az Operaház főigazgatója voltak. Nyitóbeszédet Lévai Anikó mondott.
Az 1 millió forintra emelt Média a Családért-díjat Zirig Árpád vehette át Berta Lászlótól, a
„Csak az reszel neked almát, aki szeret” című írásáért, amely a Magyar Konyha magazinban
jelent meg. A Külhoni Média a Családért-díjat ezúttal B. Vida Júlia kapta a Ma7 médiacsalád
oldalán megjelent „Hanna és Kincső az első pillanattól a családunkhoz tartozik” című írásáért.
A díjat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Péti Márton és a MOL-csoport
szponzorációs vezetője, Kelenvölgyi Ágnes adták át.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának különdíját Benkő Andrea, a Kossuth Rádió
szerkesztője kapta a „Családok, történetek” című sorozatban elhangzott műsoráért, amely az
örökbefogadásról szólt. A különdíjat dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős államtitkárhelyettes adta át.
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A Média a Családért-díjhoz idén is kapcsolódott közönségszavazás, és a magyarországi
jelöltek mellett a külhoniakra is lehetett szavazni. 2451 szavazat érkezett.
A magyarországi közönségszavazás győztese: Zubor Rozália, aki a „»Fel is kell őket ám
nevelni!« – állították meg az utcán az 5 gyermekes Vivient, aki pedig még egy hatodikra is
igent mondana” című, Famiily.hu-n megjelent cikkével vett részt a versenyben. A külhoni
jelöltek közül a legtöbb szavazatot Péter Beáta kapta, aki az Ádám családról írt. „Naponta
megélni a népi kultúrát” című írása a liget.ro oldalán jelent meg.
A győztesek a négycsillagos alsópáhoki Kolping Hotelben tölthetnek el egy családi hétvégét.
A közönségdíjakat a Kolping Hotel igazgatója, Baldauf Csaba adta át a győzteseknek.
A díjátadó műsorát az Operaház művészei tették színessé, hangulatossá.
A képeket és az összefoglaló videót az Alapítvány Galériájába töltöttük föl:
https://mediaacsaladert.hu/galeria/

____________________________ _________________________
Molnár-Bánffy Kata
Lakatosné Szám Katalin
kuratóriumi tagok
Média a Családért Alapítvány

Budapest, 2020. július 6.
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