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I. Bevezet�

1. Az társaságneve  

DIREKT36 NONPROFIT KFT  

2. Az egyesület székhelye: 

1137. Budapest, Pozsonyi út 10. 2. emelet 8. 

Az társaságlevelezési címe: 

1137. Budapest, Pozsonyi út 10.2. emelet 8. 

3. Adószám: 25004582-2-43 

4. Bírósági bejegyzés száma: 01-Pk-194184/20/00 

5. Bejegyzés kelte: 2016.12.10. 
    

6. Bankszámla száma: 10402166-50526765-81771006 

7. A képvisel� neve:
Sáling Gerg�  

                                 

8. A társaság célja az alapítói okirat szerint: Hírügynöki tevékenység : sajtó szabadságának 

védelme, szabad tájékoztatás feltételeinek biztosítása ( Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) 

bekezdés, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet� szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény Preambulum ) 

 Közérdek� és közérdekb�l nyilvános adatok hozzáférhet�vé tétele ( Magyarország Alaptörvénye 

VI. cikk (2) bekezdés, valamint  az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1) bekezdés )  

9.  A társaság gazdálkodása 

     A társaság  vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez.   

     A Társaság gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesít� okiratban 

meghatározott tevékenységre fordítja. 

     A Társaság szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

    A Társaság szervezete vallási szervezetekt�l független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.



II. Számviteli beszámoló  

  A számviteli politika f�bb vonásai 
Az Társasága Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 3. § 4. pontja szerinti egyéb szervezet, a közhasznú 

szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § a) és 26. § c) 4. pontja alapján közhasznú szervezet. 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Társasága 

Számviteli törvény el�írásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza. 

a) A könyvvezetés módja 

A Társaság egyszer�sített kett�s könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást 

vezet a gazdálkodó tevékenysége során el�forduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére 

kiható gazdasági eseményekr�l, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel 

egyez�. 

A Társasága könyvviteli számlákból negyedévente készít f�könyvi kivonatot. 

b) A beszámoló készítés rendje 

A Társaság közhasznú egyszer�sített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a 

Számviteli törvény szerinti egyszer�sített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével. 

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet 

követ� év Május 27. 

c) Amortizációs politika 

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, 

figyelembe véve a társasági adótörvény el�írásait is. Az Társasága 100 e Ft egyedi érték alatti 

eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.  

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követ�

hónap elsejét�l kezdve kerül elszámolásra. 

A Társaság Egyesület az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben. 

d) Mérlegtételek értékelése 

A Társaságeszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. 

Minden vagyontárgyat egyedenként értékel. 

A Társasága m�ködési feladatainak ellátásához az Alapítótól induló vagyonként átvett tárgyi 

eszközöket az Alapítónál nyilvántartott könyvszerinti értéken vette nyilvántartásba.  



   KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL 

                                                Nyitó vagyon:        35673 
                                                Kapott támogatások                   8497 

                                                Kamatbevételek                                                                   0 

                                                Adományok                                                                  36053  

                                     Központi költségvetést�l                                                      0 

                                                Egyéb bevét                                                                          0                                     

                                                Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel                4354    

                                                Növekedés összesen                    48904 
                                                Felhasználás: 
                                                Támogatások(Közhasznú felhasználás)                
                                                Anyagjelleg� kiadások          9094 

                                                Személyi jelleg�  ráfordítások       37310 

                                                    Értékcsökkenés                                                                        271  
                              Egyéb ráfordítás                                                                    142                                                

                                                 

     Támogatás                  0 

                                                Felhasználás összesen:                   46817 

                                    SAJÁT VAGYON 2017.12.31.       18705

                                    Kötelezettségek:          3705   

                                    Passzív id�beli elhat:                                                  45313 
                                    Aktív id�beli elhat                                                          0  

 Vagyoni eszközök 

                                     Tárgyi eszközök                                                                                     

                                     Pénztárban lév� pénzeszköz                      381 

                                     Bankszámlán lév� pénzeszköz      66900 

                                                      Összesen:               67281 
  

III. Kiegészítés a mérleghez 

  1.   Költségvetési szervt�l kapott támogatás                                                            

            A Társaság2018. évben költségvetési támogatást 0 e. Ft-ot kapott – SZJA 1%-

támogatás. 

2. Rövid lejáratú kötelezettségekr�l 
         A szállítói tartozás 2018.12.31-én 377 e Ft volt. 

         Az adó kötelezettségek                 1186eFt 

         Az áthúzódó bér kifizetés              2142eFt  

3. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatások 
Az egyesület vezet� tisztségvisel�i 2018. évben a munkaszerz�désben foglalt  és a tagi 

jogviszony után  részesültek jövedelmezésben.  



IV. A TÁRSASÁGKÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2018 ÉVBEN: 

A 2018. évi tevékenységének középpontjában a hírügynöki tevékenység, a sajtó 

szabadságának védelme, szabad tájékoztatás feltételének biztosítása állt. Társaságunk a 

mindenki számára elérhet� direkt36.hu internetes oldalt üzemelteti. Az oldalon a társaságunk 

alkalmazásában álló újságírók cikkei és egyéb médiatartalmak jelennek meg, a közélet 

befolyásos szerepl�inek korrupciós ügyeir�l és a közhatalommal való visszaélés eseteir�l. A 

társaság tevékenysége így nem elfogulatlan és ellen�rzött információkat nyújt a magyar 

állampolgároknak választott képvisel�ik és a közvagyon fölött rendelkez� tisztvisel�k 

munkájáról és adójuk felhasználásáról. Társaságunk adja ki a vagyonkereso.hu oldal, ahol a 

parlamenti képvisel�k vagyonnyilatkozatai jelennek meg kereshet� formában. Mind ezek 

mellett pedig számos közérdek� adatigényléssel és adatbázisok építésével járultunk hozzá az 

állam és a közhatalom gyakorlóinak ellen�rzéséhez. 

                    

Budapest, 2019 05.30. 


