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könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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A szervezetet nyilvántartó biróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék
Be küldő

adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem bek üldés re kerül)
Előtag

!Erős

Vi selt név:
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Családi név

utónév

További utónevek
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__a-=g:.:;..__
y ar_o_rs_z_ág~-----------------------'
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!Márta

Szervezet 1Jogi személy szervezeti egység
(El~k110111kus k1tőllés

esetén másolt - nem lrllató -

főbb

adatainak megjelenltése

mezők.)

Neve:

IMU Sz ínház Egyeslil et
Nyilvántartási szám:

Időszak terjedel me:

- 1o l s l 9 l s 141 1 1
egész év !&]
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id őszak

Ny.v .:2.2 A nyomtatvány papír al apon n em

küldhető

be!

kezdete

Tárgyév :

l2 Io l l
1

1

1

~110 -~0-ru
i dőszak

vége
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

101 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

!XJ

töredék év

12 I 0

D

l1 I <

~ - [ill - [ill
időszak

vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mellékl et} az alábbiak közül melyikre vonatkozi k!
a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy}
Szervezet neve:

llv'IU Színház

Egyesulet

Szervezet székhelye:
Irányítószám: rFJ1[~

Település: lsudapest

,...:_:__::::=:_~~~~~~============:::::;~-:-::-:---:::--:-:-:::--~-;:========:

Közterület neve· 1 Kőrösy József

Közterület jellege:

=========:;-:L:-é:-p-c-so:;;_h-;áz:--:
17

Házszam:

-;::::====:::;---:E:-m-e71e~t:

:=1

!utca

Ajtó:""'-;:======~

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
irányítószám

l mD

Település:
Közterület jellege:

Kozterület neve:
Lépcsőház:

Házszám:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'J
Bejegyző

határozat száma:

(Jogi személy S7erveze11 egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1Erős Balázs

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:
Képvise lő

aláírása:

Keltezés:
Budapest

Ny.v .:2.2 A nyomtatvány paplr alapon nem

kü ldhető

be!

Nyomtat"Va: 2010.05.28 15.01.31
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet/ J ogi szem ély szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület

Az

egyszerű s ített

éves beszámoló mérlege
Előző

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetett eszközök

4101

3 867

II . Tárgyi eszközök

1101

867

111. Befektetett pénzügyi eszközök

3 OOO

3 OOO

45825

49 096

744

701

2 262

3 714

42819

44681

152 7

783

51453

53 746

47 220

47727

46835

47197

-710

-145

1095

675

3 523

6 019

3 523

6 019

1. Immateriális javak

B.

Forgóeszközök
1. Készletek
11. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

e.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
1. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény
111. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből
(köz asznú tevékenység ből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

710

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:2.2 A nyomtatv ány pap ír alapon nem

51453
küldhető

be!

53 746
Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.31
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyév

előző

év

tárgyév

előző év
helyesbítése

év

tárgyév

21412

53182

62 468

53182

53182

62468

53182

15 890

62468

62 468

5 522

előző

21656

15 388

6268

előző év
helyesbítése

összesen

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:

- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből :

adományok

4. Pénzügyi
bevételei

műveletek

A. összes bevétel (1+-2+3+4)

1

1

77 857

69 072

77 857

69 072

38 914

33 565

38 323

juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

ebből:

közhasznú tevékenység
bevételei

5.

Anyagjellegű

ráfordítások

6. Személyi Jellegü ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi
ráfordításai

6 268

84125

74594

77 857

69 072

44087

38 412

34684

38 323

34 684

5440

4800

5440

4 800

1273

790

1273

790

57

155

57

155

műveletek

5173

4847

23

23

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

78567

69 217

ebből : közhasznú tevékenység
ráfordításai

78567

69 217

-710

-145

1095

-710

-145

1095

e. Adózás elötti eredmény
(A-B)

5 522

5173

4847

83 740

74064

78 567

69 217

675

385

530

675

385

530

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.31
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Alaptevékenység
előző

előző év
helyesbítése

év

(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

38 250

43353

38250

43 353

2 500

2 680

2 500

2 680

99

127

99

127

ebből:

- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebbő l :

- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költség-

vetéséből

vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
me.9határozott részének az
adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány pap ír alapon nem

küldhető

be!

D

Igen

00

Nem

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.32
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1. Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

IMU Színház Egyesület
1.2 Székhely: Szervezet
~

Irányítószám:

Település:

!Budapest

Közterület neve !Kőrösy József
Házszám:

1

1

17

Közterület jellege:

Jutca

1

Lépcsőház:

Ajtó:

Emelet:
1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység
1

1

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:

DDDJ

Közterület neve:
Házszám:
1.3

1......-----------------------.1
1
Közterület jellege:

1

1

----====::::;-~~~-,:====::::;-'

!.____ _ ___.

Bejegyző

Lépcsőház: .____ ___.!

Emelet:

I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:

1

~ -~·lslol2lsl4I 1~119191411~

@E]- @TI)-lols191sl41 1

1.4 Nyilvántartási szám : ('"Anyaszervezet'1
1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1

0@l@l[504]41[7]-f2]-f4[3]

!Erős Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Lásd. mellékelt szöveges beszámoló

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

ILásd. mellékelt szöveges beszámoló

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1

1

1
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

1

létszáma:

eredményei:

küldhető

be!

1

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.32
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve :

lMU Színház Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

El őző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti j uttatások kimutatása
(összesen)
Cél szer inti juttat ások kimutatása
(mindösszesen)

6.

Vezető tisztségviselőknek

nyújtott juttatás
E lőző

6.1 Tisztség
M űvészeti vezető

A.

Vezető tisztségviselőknek

5440
El őző

6.2 Tisztség

Tárgyév (2)

év (1)

év (1)

4800

Tárgy év (2)

nyújtott

juttatás (mindosszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

5 440

küldhető

be!

4800
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Szervezet 1Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesulet
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forinrban.)
Előző

Alapadatok

év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

84125

74594

99

127

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F}]

84026

74467

H. összes ráfordítás (kiadás)

83 740

74064

38323

34684

78 567

69 217

385

530

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

1.

Ebből

személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé!'.,Jet vé~ző személyek száma
&a közérdekú önkentes tevékenységről szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás

ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)12> 1.000.000, - Ft]

~

Ectv. 32. § (4) b) [Kl +K2>=0]

~

Ectv. 32. § (4) e) {(11+12-A l-A2)/(Hl+H2)>=0,25]

~

D
D
D

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02}

D

~

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5]

~

D

Ectv. 32. § (5) e) {(Ll +L2)/2>= 10 fő]

D

~

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

bel

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.32

A
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyeslilet
Támogatási program elnevezése: Közszolgáltatási szerződés
Támogató megnevezése:

Xl.kerületi Újbuda Önko rmányzat
központi költségvetés

D

önkormányzati költségvetés

00

nemzetközi forrás

D
D

Támogatás forrása:
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.01.01- 2017.12.20

Támogatási összeg:

2 500 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 500 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 500 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

2 500 OOO
vi sszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

té ríte nd ő

00

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként :
Személyi
Dologi

2 500 OOO

Felhalmozási
összesen:

2 500 OOO
Támogatás tárgyévi f elhasználásának szöveges bemutatása:

1. Ujbuda Jazz Fesztivál : Fellépő művész ek honoráriumára , s-záJlásköltségre illetve a rendezvény hirdetésére tett
kfizetve.
12. Kerületi vers- és prózamondó v erseny : Zsüri honorárium a valamint a nyenesek könyvutal ványalra és az ahhoz
kapcsolódó járulékra lett kifizetve.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem

küld hető

be!

Nyomt atva: 2018.05.28 15.07.32
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Szervezet

t Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: 2017. évi
Támogató megnevezése:

működési

támogatás

EMMI
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.03.01. 2018.02.28

Támogatási összeg:

33 OOO OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg

28 225 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

28 225 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

33 OOO OOO
visszatérítendő

Tamogatás típusa:

0

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg -részletezése jogcímenként:
Személyi

23 838 OOO

Dologi

4 387 OOO

Felhalmozási
összesen:

28 225 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

~ tárgyévben az összeget a színházi dolgozók béreire és járulékaira, valamint az épulet fenntartásával kapcsolatos

koltségek fedezésére, promóciós költségekre valamint rezsiköltségekre fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.32
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Úgy táncolnék veled program
Támogató megnevezése:

EMMI

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

0
0
0

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.09.01- 2018.06.30

Támogatási összeg:

800 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg:

0

- tárgyévben folyósított összeg:

800 OOO
visszatérítend ő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.32

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

PK-342

2017.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Vidéki
Támogató megnevezése:

előadások

forgalmazása

EMMI

központi költségvetés

00

önkorm ányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01 - 2018.06.30

Támogatási összeg:

1 OOO OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg:

0

- tárgyévben folyósított összeg:

1 OOO OOO
visszatéríte ndő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

téríte ndő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Színházi idegenvezetés
Támogató megnevezése:

Xl.kerületi Újbuda Önkormányzata
központi költségvetés

D

önkormányzati költségvetés

00

nemzetközi forrás

D
D

Támogatás forrása:
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.09.01- 2017.12.11

Támogatási összeg:

180 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

180 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

180 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

180 OOO
visszatérítend ő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

180 OOO

Felhalmozási
Összesen:

180 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás összegét busz bérlésére fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szoveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági 1nelléklet

PK-342

2017.év
Szervezet / J ogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyeslilet
Támogatási program elnevezése: Parallel
Támogató megnevezése:

című

folyóirat - egy lapszám megjelentetése 2016-ban

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.03.01 - 2016.12.31

Támogatási összeg:

750 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

750 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

750 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

750 OOO
visszaté ríte ndő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

750 OOO

Felhalmozási
összesen:

750 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Parallel kortárs művész eti magaz in nyomdaköltségére, szerkeszl5i és cikkíróí honoráriumára illetve a kiadványban
szereplő fotók e.lkészítésére lett kifizetve.

Az űzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

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

PK-342

2017.év
Szervezet 1Jogi személy szervezeti egység neve:

tu

Színhaz Egyesulet

Támogatasi program elnevezése: Open Fesztivál
Támogató megnevezése.

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatas

id őtartama:

2017.01.01 - 2017.12.31

Támogatási összeg:

1400 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1400 OOO

- tárgyévben felhasznált osszeg: 1400 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

1400 OOO
visszatérítendő

Támogatás trpusa.

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1400 OOO

Felhalmozási
összesen:

1400 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás osszegét előadóművészek tiszteletdíjára , szállás- és promócios k.óltségekre fordítottuk.

Az úzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szoveges beszamoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

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

PK-342

2017. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szinház Egyesulel
Támogatási program elnevezése:

Táncelőadások

Tamogató megnevezése:

NKA

forgal mazása

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatas időtartama:

2017.01.01 • 2017.05.31

Támogatasi összeg:

796 831

• ebből a tárgyévre jutó osszeg:

796 831

tárgyévben felhasznált összeg: 796 831
tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

796 831
visszatéríte ndő

D

vissza nem

térltendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

796 831

Felhalmozasi
ö sszesen:

796 831
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A prorgrarnhoz kapcsolódó elöadómilvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szoveges beszámoló

Ny.v: 2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be!

Nyomtatva: 2018.05.2815.07.33

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

PK-342

2017.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szinház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Már bemutatott táncelőadások forgalmazása
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
0

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

20 17.09.01 - 2018.06.11

Támogatási összeg:

1500 OOO

- ebből a targyévre jutó összeg:

710 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg: 710 OOO
tárgyévben folyósított összeg:

1 500 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

0

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

710 OOO

Felhalmozasi
Összesen:

710 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
~

prorgramhoz kapcsolódó elöadornCívészeti tevékenységek kifi zetésére használlu k fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szoveges beszámoló

Ny v. :2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kül dhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

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

PK-342

2017.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szmház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Parallel
Tamogató megnevezése:

című

folyóirat - egy lapszám megjelentetése 2017-ben

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

0
0
0

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.06.01 - 2017.12.31

Támogatási összeg:

750 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

750 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg: 750 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

750 OOO
vi sszatérftendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg ré szletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

750 OOO

Felhalmozási
ó sszesen:

750 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Parallel kortárs művészeti magazin nyomdaköltségére,
fotók elkészítésére lett kifizetve.

szerkesz tői

és cikkfrói honoráriumára illetve a kiadványban

~zereplö

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

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

PK-342

2017.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: IETM utazás
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017.09.01 - 2018.04.30

Támogatási összeg:

300 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

300 OOO
visszatéríte nd ő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térftendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd. szöveges beszámol ó

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

kü ldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.33

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

PK-342

2017. év

tu

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Színház Egyesulet

Támogatási program elnevezése: Színházi előad ások vendégjátéka
Támogató megnevezése·

NKA
kozponti költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama.

2017.09.01 - 2018.08.31

Támogatási összeg·
ebből

2 OOO OOO

a tárgyévre jutó összeg:

780 OOO

tárgyévben felhasznált összeg: 780 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

2 OOO OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

0

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként :
Személyi
Dologi

780 OOO

Felhalmozási
összesen:

780 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
~

prorgramhoz kapcsolódó elöadómOvészeti tevékenységek kifizetésére használ tuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb t evékenységek és program ok bemutatása
._asd. szoveges beszámoló

Ny.v ·2.2 A nyomtatvány pa pír alapon nem

kü ldhető

be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.34

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

PK-342

2017.év

tu

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Színház Egyesulet

Támogatási program elnevezése: "Egymással szemben" című előadás létrehozása
Támogató megneveLese:

NKA
kozponti költségvetés

00

önkormányzati költségvétés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama.

2017.11.01 • 2018.05.31

Támogatási összeg·
ebből

1 OOO OOO

a tárgyévre JUtó összeg:

tárgyévben felhasznált összeg:
• tárgyévben folyosíton összeg:

0
0
1 OOO OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
összesen :
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

lasd. szoveges beszamoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem

küld hető

bel

Nyomtatva : 2018.05.28 15.07.34

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

PK-342

2017.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesulet
Támogatasi program elnevezése: "Családi kö r"
Támogató megnevezése:

című

színházpedagógiai foglalkozás sorozat

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2018.01.01 - 2018.06.30

Támogatási összeg:

500 OOO

- ebből a tárgyévre jutó osszeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg:

0

- tárgyévben folyósított összeg:

500 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa.

0

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozas1
összesen:
Támogatás tárgyévi felh asználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lasd. szoveges beszámoló

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kOldhetö be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.34

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

tu

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Színhaz Egyesutet

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvv11~gálói je/encés

Mellék/ec csaco/va:
I redecivel rendelkeuk:

PK-342-02 Szöveges bes1ámoló

Mellék/ec csatolva:
Eredetivel rendelkeúk:

PK-342-03 Jegyzökonyv

Me/lék/ec csacolva:
Erederivel rendelkezik:

l'K-3-12-04 Jelenléti ív

PK-342-05 Megharalma1ós

Melléklet csatolva:

D
[&J

D

[&J

D

[&J

Mellékler csarolva:

D

Melléklet csarolva:
Eredetivel rendelkeúk:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö bel

D

Eredelivel rendelkezik:

Erederivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

D

D
D
D

Nyomtatva: 2018.05.28 15.07.34

1117 Buda pest, K&ösy J . u. 17.

•

tel.: 209-4015
fax: 209-401 4

mu.hu
szính(lZ{Q;mu.hu
focebook.com/mv.szinhoz

mu színház

MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2017.

Összességében elmondható, hogy a MU Színház egy nagyon mozgalmas, intenzív és szakma i
szempontból is kimagasló éven van túl. A beszámolóból is látható, hogy a színház tevékenysége, a kicsi
stáb ellenére is sokrétű, innovatív és nyitott maradt. Mindezek alapján a független színházi terület egyik
legfontosabb, legkimagaslóbb intézményévé nőtte ki magát. A 2017-es évi működési pályázaton, az
utóbbi évekhez hasonlóan, a szakmai kuratórium az egyik legmagasabb pontszámmal értékelte a színház
tevékenységét a független befogadó színházak között.
Ezek mellett a MU működésének egyik l egfőbb eleme, a kerület kulturális, társadalmi életébe való
integrálódása is tovább mélyült. Ezt a folyamatot, ezt a működést, a kerülettel való együttműködést
kívánjuk folytatni, szélesíteni 2018-ban is. Ennek jegyében a színház igényelte a Színházművészeti és
Táncművészeti Bizottságtól, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2011. évi LXXXVI. törvény alapján, hogy 2019-tő l kiemelt minősítést kapjon, mint
e l őadó-művészeti szervezet.

1

Közhasznú szakmai szervezetként missziónk a kortárs művészeti kifejezések sokszínűségéne k
bemutatása, közvetítése, a társadalmi hasznosság, fejlődés szolgálatában. Színházi eseményeken
keresztül a lapvető társadalmi kérdések kibeszélésének, a l a pvető emberi helyzetek fe lmutatásának
biztosítunk teret, fórumot.
Célunk egyre több értő, mélyebb összefüggésekre kíváncsi, társadalmi kérdésekre nyitott, és
társadalmi problémákra reflektáló nézővel találkozni a MU Színházban .
Célunk, az innovációra és kreativitásra építve, hogy egy önálló és eleven kultúra létrehozásában és
működtetésében tevőlegesen is részt vegyünk.
Célunk az emberi élet telj essé t étele, az élet minőségén e k javít ása, fenntartható életvitel kialakítása,
egy befogadó és nem kizáró színház működtetése.
A színház 2017-es évi működése, tevékenysége az alábbi nyolc szakmai területre, irányra fókuszált:

1.
2.

kortárs színházi-, színházi nevelési- és táncelőadások befogadása,
társadalmi felzárkóztató, konvertáló, közösségi programok létrehozása, közosségi színház

3.
4.

kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása közszolgáltatási szerződés keretében,
egyéb szakmai programok szervezése, lebonyolítása (workshop, foglalkozás, műhelymunka,
fórum, fesztivál),
színházi nevelési, oktatási foglalkozások, programok létrehozása, lebonyolítása,
együttmű ködve kerületi iskolákka l (Káva Kulturális Műhe ly befogadása, együttműködés a MU
Terminál Kortárs Táncműhellyel),
saját programok, előadások, koprodukciók létrehozása, forgalmazása Budapesten és vidéken,
együttműködések, szakmai partnerek fe lkutatása,
szakmai kiadvány publikálása (Parallel).

működtetése,

S.

6.
7.
8.

Ezzel a MU tevékenységének a fő céljai:

1.

A minőségi, kortárs kultúra befogadása e lsősorban a főváros, valamint Újbuda lakosai
számára.

2.

Kortárs fiatal, tehetséges alkotók befogadása, megmutatkozási l ehetőség biztosítása
számukra, újszerű előadások bemutatása.

3.

A kerület kulturális életébe való integrálódás, helyi erőforrások bevonása a színház
működésébe.

4.

A társadalom problémakezelő képességének fejlesztése, párbeszéd kezdeményezése azáltal,
hogy alapvető társadalmi kérdések egyeztetését teszi lehetővé programkínálatával.

5.

A közösségi aktívitás serkentése, t ársadalmi értékek kommunikálása, civilek bevonása a
színház működésébe.

6.

A korszerű nevelési és pedagógiai módszerek bemutatása, alkalmazása.

7.

A művészeti és intézményi fejlesztés, az ehhez szükséges támogatások megpályázása, források
felkutatása .

8.

Egyéb művészeti, oktatási intézményekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel való
együttmű ködés.

9.

Szakmai jelenlét támogatása, kulturális sokszínűség erősítése.

10. A diák- és gyerekszínjátszás népszerűsítése, tehetségkutatás.
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BEFOGADÓI TEVÉKENYSÉG
Befogadott e l őadások
A MU 2017-ben 151, fizető nézők számára meghird etett előadást fogadott be. Ebből 66 színházi, 78
táncos előadás volt, vala mint 4 színházi nevelési és 3 zenei program szerepelt a repertoárban. összesen
22 bemutat ó volt a 151 alkalomból. A 22 bemutatóból 13 táncos, 9 színhá zi e l őad ás volt. A fizető
nézőszám 8856 volt, a látogatottság 77%-os, a tavalyi 69% mellett .
Emellett 63 ingyenes TIE előadást fogadtunk be, azaz a repertoárban összesen 214 alkalommal 78
táncos, 66 színházi, 67 színhá zi nevelési e lőad ás és 3 zenei program szerepelt.
1. A MU befogadói tevékenységében a komplexitást helyezte előtérbe. Ez azt jelenti, hogy színházi,
színházi nevelési és táncos előadás is szerepelt repertoárjában. Ezen belül a MU leginkább azokat a
projekteket kereste, melyek egy adott társada lmi, közösségi problémával, jelenséggel, konkrét, egy
közösség vagy közösségek által é r te l mez he tő kérdés sel foglalkoztak. Tuda tosan kerestük azokat a
társadalmi, szociális témákat, melyekkel megszólíthattuk közönségünket.
2. A MU a befogadói funkciójával a tehetséggondozást is e lőtér be kívá nta helyezni m űködésében.
Célunk, hogy minél több fi ata l alkotó kapjon megmutatkozási l ehetősége t nálunk, legyen az színházi
vagy táncos alkotó, illetve alkotóközösség. Ehhez viszont partnerekre volt szükségünk: évek óta segíti
munkánkat a Füge Produkció, a Manna Produkció, a SÍN Kulturális Központ, a Műhely Alapítvány. Ezen
szervezetek segítségével olyan alkotók kerültek a MU látókörébe, akik a jelenlegi repertoár több mint
felét jelentik.
Ugyanakkor igyekszünk partnereink segítsége mellett önálló tevékenységünkbe is beilleszteni a
tehetségkutatást. Így kerül t be például az inárcsi KB 35 vagy Tárnoki Márk és csapata (FAQ) és a K2
Színház is a MU repertoárjába. Akár pa rtnereink s~gítségével, akár saját kutató tevékenységünk álta l
tehát az alulról jövő kezdeményezések támogatása, vagy az egyetem eken frissen végzett fia tal alkotók
számára megmutatkozási lehetőség biztosítása is fontos része m űködésünknek.
3. A vidéken történő izgalmas színházi eseményeknek is igyekeztünk helyet biztosítani. A szakmai
mobilitás elő mo zdítása, amely láthatóan az elmúlt években kevés le hetőséget, figyelmet kapott,
elengedhetetlen és szükséges a hazai, kortárs színházi éle tben.
4.Külön figyelmet fordítottunk az innovatív kezdeményezések bemutatására is. Fontos szám unkra a
kockázatvá llalás, nagy szakmai feladatnak, kihívásnak gondoljuk e kezdeményezések - legyen akár
színházi, akár táncos felvá llalását.
2017-ben e mission statement alapján válogattuk be az előadásokat, projekteket repertoárunkba,
amelyben természetesen leginkább magyar kortárs előadások szerepeltek (Bud apest ről és vidékről
egyaránt), de figyelm et fordítottunk klasszikus, gyermek- és ifjúsági, és lehetős égeinkhez mérten
külföldi el őadások befogadására is.

Befogadott események
Nemcsak előadásokat fogadott be az év során a MU, hanem fontos színházi eseményeknek,
fesztivá lokna k is otthont adott. Így a nemzetközi Szólód uó Táncfesztiválnak, a nemzetközi Ll
Táncfesztiválnak, illetve negyedik alkalommal került megrendezésre a színházban a FESZT-FEST, az
amatőr színjátszók, diákszínjátszók fesztiválja.
Ezen programok mindegyik kiemelt je lentőséggel bír a hazai szakmai, kulturális életben. A fesztiválok
révén kiemel kedő külföldi e l őa d ások, és tehetséges magyar, fia tal alkotók munkái kerültek
bemutatásra.
Részt vettünk ismét a Színházak Éjszakája programsorozatban.
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Ezen kívül teret adtunk fórum rendezvénynek, műhelybem utatóknak is: így például a színházunkban
működő MU Term iná l hallgatóinak egész estés bemutatóinak, műhe lymunkái n a k, vagy a Káva Kulturális
Műhe ly Fórum 17' elnevezésű programjának.

KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG
A MU Színház 2014-ben a profilját a befogadás mellett közösségi színház működésével egészítette ki.
Ezzel a társadalmi és szakmai felelősségvállalás erősítésé t, azon belül is a közösségteremt és,
közösségfejlesztés, a kreativitás fejlesztését, a tehetségkutatás, innováció, kísérletezés előmozdítását
tűztük k1 célul.
Milyen programokkal igyekezett ezt a MU elérni 2017-ben?
TIE előadások
Színházunkban működik az ország egyik legjelentősebb színházi nevelési műhelye, a Káva Kulturális
Műhely. A Káva hazai és nemzetközi programokat bonyolító színházi és egyben drámapedagógiai
műhely, mely 1994-ben kezdte munkáját és 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Fő tevékenysége
szinházi nevelési (Theatre ín Education - T1E) előadások készítése és rendszeres megvalósítása
általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek drámaprogramok és hosszabb távú
drámaprojektek megvalósításába n is. Az ország különböző pontjain főként 7-18 éves, sok esetben
hátrányos he l yzetű gyerekek és fiatalok csoportjaiva l dolgoznak, de kísérleti előad ásokat felnőttek
számára is létrehoznak. Programjaik során magas esztétikai m i nőségre és a tanu lási formák komplex
alkalmazására törekednek. Az általuk alkalmazott módszeregyüttes A Résztvevő Színháza (ARS)
kifejezéssel írható le. Munkáiukra társadalmi beavatkozások sorozataként tekintenek.
Nagy hangsúlyt fektetnek a hazai és a nemzetközi szakmai együttműködésekre és a d1sszeminációra:
könyveket és filmeket adnak ki a munkájukról, workshopokat, képzéseket, konferenciákat szerveznek a
munkájukat érintő témákban.
A MU Színház és a Káva Kulturális Műh ely kapcsolata több egyszerű befogadásnál, szoros szakma i
együttműködés zajlik a két szervezet között.

2017 ben 63 TIE

előadás

valósult meg a színházban, közel 1700 résztvevővel.

Részvételi színházi e l őadások
A Káva nemcsak gyerekeknek tartott TIE előadásokat, hanem színházi programmal a felnőtteknek is
kínált részvételi lehetőséget. A részvétel itt együttgondolkodást jelent, melynek során a résztvevőknek
lehetőségük nyílik arra, hogy értelmezzék a drámai helyzetet, megvizsgálják minél több szemszögből,
próbálják megérteni és színházi, művészi eszközök segítségével értelmezni azt. Ez a gyakorlatban azt
1elent1, hogy a résztvevők számos olyan dolgot megtehetnek, amelyet a hagyományos színházi keretek
között nem:
•

elmondhatják, milyennek látják a történet szereplőit, és a drámai helyzetet,

•

vitatkozhatnak egymással és a színészekkel,

•

számos színházi (dramatikus) technika segítségével próbára tehetik elképzeléseiket,

•

maguk is felvehetik a torténetbeli szerepeket, együtt játszhatnak a színészekkel és alakíthatják
a sze replők sorsát, a történet menetét.

A Résztvevő Színházában a részvétel nem lehet kényszer, minden esetben egy lehetőség, amivel saját
belátásuk szerint élhetnek a résztvevők. Az alkotók és a színészek munkája abban áll, hogy
megteremtsék azokat az inspiráló erőket, amelyek arra indítják a résztvevőket, hogy önmaguktól
vágjanak bele a kutatásba.
Az évben 11 részvételi színházi előadás (3050 gramm, lady Lear, Peer Gynt) va lósult meg, 441 em ber
előtt, 88%-os nézettséggel.
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Nemcsak a Káva készített részvételi előadást, hanem a MU 1s a SIN-nel közösen. A CMMNSNS PRJCT
2016. november 26-án lett bemutatva. Az évben 4 előadás valósult meg.
Ezeket az előadásokat, mivel a részvételiségre építenek, korlátozott férőhelyre lehet csak meghirdetni.
Ahhoz, hogy az interakció működj ön a 40-60 fő körüli maximális n ézőszám az ideá lis.
Diákszínjátszó csoport működtetése
Közösségfejlesztés céljából a MU Színházban működő és a színházzal szorosan együttműködő Káva
Kulturális Műhely diákszínjátszó csoportot foglalkoztat a kerületben lakó gyerekek számára. A terv
olyan közösség kialakítása, mely a színjátszást nem célként, hanem alapvetően eszközként használja a
kreativitás, a gondolkodás és a véleményformálás feilesztése, bátorítása érdekében. A munka során így
a tehetségkutatás és fejlesztés kerül előtérbe. Vagyis a színházat ebben a programban komplex
pedagógiai eszköznek és az önkifejezés l ehetőségének tekintjük.
Az évben mintegy 30 diákszínjátszó fog lalkozás valósult meg, 450 fős összlétszámmal.
A Káva utánpótlásképzés céljából, 10 fős stúdiót is működtett. Az évben 16 alkalommal tartottak
foglalkozást a stúdiósoknak.
Konvertáló, közösségi projektek, közösségi színházi efőadások
Gyerekkorunk 56'
A MU Színház hatvan év felettiekből álló színjátszó csoportja Gyerekkorunk '56 címmel hozott létre
közösségi színházi e l őadást az 1956-os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos személyes
emlékeik feldolgozá sáva l. 2016. szeptembere és 2017. márciusa között 18 hatvanéves kor fe letti civil
22 alkalommal, közel 100 órában vettek részt fogla lkozásokon, amelyek során a közösségi színház
eszközeivel dolgozta fel az 1956-os forradalom és szabadságharc gyerekként megélt eseményeit.
Az előadás visszhangja mind szakmai, mind társadalmi szempontból pozitív volt. Egy kritika kiemeli az
alkotás őszinte, hiteles, önazonos voltát. Az előadás nézőire nagy hatással volt a produkció, többen
késztetést éreztek, hogy megosszák a forradalommal kapcsolatos emlékeiket az alkotókkal és egymás
között. Párbeszéd alakult ki közönség és előadók között, mely által megvalósulhatott a MU Színház
legfőbb közösségi színházi törekvése, közönségből közösség formálódott.
Előadás:

2017. február 20., 19h, MU Színház
89 fő

Nézőszám:

Közösségi színházi működésünk szerves része volt a Ill. OPEN Nemzetközi Közösségi és Részvételi
Színházi Fesztivál megszervezése, amelynek keretén belül 5 hazai és 1 külföldi produkció volt látható.
A fesztivált harmadik alkalommal rendezte meg a Sín Kulturális Központ és a MU Színház. Az esemény
2017. november 13-a és 18-a között zajlott a MU Színházban. A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásából valósult meg. A 3. OPEN Fesztivál szervezőelve a részvételiség hangsúlyozása volt. A
szervezők az előadások válogatásánál arra törekedtek, hogy a részvételiség különböző megoldásait
vonultassák fe l a fesztivál keretén belül. A lefektetett elvek mentén felmerü l ő közel húsz produkció
közül végül hat e l őadás alkotóit kérték f el a sze rvezők a fesztivá lon való részvételre. Különös hangsúlyt
fektettek arra, hogy minél több platformon keresztül népszerűsítsék és hirdessék a fe sztivált. Az OPEN
saját blog és Facebook oldallal rendelkezik, amelyek célzottan a fesztivállal kapcsolatos eseményekről
tájékoztatták a potenciális érdeklődőket. Számos interjú, ajánló és hirdetés jelent meg az előadások
kapcsán mind offline, mind online felületeken.

s

60+ progr<1m
TÁNCÓRÁK IDŐS EBBEKN EK
- átmozgató óra és szabad tánc 60 percben A MU Színházban 2012 óta, heti rendszerességgel kerül sor egy célzottan hatvanéves kor feletti
emberek számára kialakított táncórára. Az átmozgató foglalkozást Garai Júlia táncművész,
táncpedagógus vezeti. A foglalkozás első f ele átmozgató tornából, tréningbő l , a második fele mozgásra,
táncra építő improvizációs játékból áll. A program l e h etőségének megteremtése azért fontos
számunkra, immár ötödik éve, mert a Xl. kerület (látszólag) kevésbé aktív tagjainak is rendszeres
programot kívánunk nyújtani, ezáltal bevonzva színházunkba a nyugdíjas korosztály képviselőit is.
Célunk, hogy az idős kor ne passzivan, hanem élményekkel, és új impulzusokkal, azaz aktivitással teljen.
Az évben 35 foglalkozást tartottunk, amelyek összlétszáma 420 volt.
Termini
A MU Terminá l Kortárs Táncműhely 2005 óta működik a MU Színházban. A MU Terminál szakmai
képzést biztosít fiatal táncművészek számára, amelynek keretén belül három alkalommal fellépési
lehetőséget is biztosít számukra a MU Színházban. E fő tevékenység mellett pár eve elindította
utánpótlásképző programját is, 2014-től pedig Termini címmel már 2,5 éves kortól 18 éves korig
biztosít tánctanulási lehetőséget a kerületi gyerekeknek. Az órák keretén belül korosztálytól függően
megismerkedhetnek a zenés-mesés gimnasztika, a kortárs modern tánc, a drámapedagógia és a balett
technikáival. Céljuk, hogy mindenki számára befogadhatóvá tegyék a kortárs tánc műfaját. A MU
Színház l e h etősége t biztosít a fiata lok által létrehozott táncelőad ások bemutatásá ra. A Terminá llal való
együttműködés által válik a MU Színház minden korosztályt befogadó, közösségi színházzá és térré.
Az évben mintegy 706 foglalkozás lett megtartva, az összlétszám elérte a 8423 főt.
Színházpedagógiai program
A MU Színház Engedetlenek színházpedagógia i programja az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium és Kollégium közreműködésével valósult meg 2017 január és április között.
Az első három foglalkozás célja az volt, hogy a MU Színházban látott független színházi előadásokat
részben szinházpedagóg1ai, részben drámapedagógiai eszközökkel dolgozzuk fel. Az előadások
középpontjában a lázadás vagy nem lázadás kérdése állt, hol egyéni, hol kollektív szinten.
A foglalkozásokat Róbert Júlia dramaturg-színházi nevelési szakember vezette, de minden esetben jelen
volt vendégként az előadás valamelyik alkotója (rendező vagy főszereplő) is.
A foglalkozások során l ehetőség nyílt arra, hogy a diákok
jobban megismerjék az adott társulatot, független alkotókat;
képet kaphassanak a színházi alkotófolyamat egyes állomásairól, rendezői-dramaturgi-színészi
döntésekről;

az előadás formanyelvének és esztétikai elemzésének segítségével magabiztosabban tudjanak
kortárs, kísér l etező színházi e lőad ásokat „olvasni", értelmezni;
a történetekben fellelhető drámai momentumok fe lelevenítése és megbeszélése során közös
tudásra tegyenek szert a középpontba helyezett témával kapcsolatban;
a verbális értelmezésen túl játékok segítségével kerüljenek közelebb egy-egy kérdéshez,
problémához;
iróként-dramaturgként gondolkozva jelenkori analógtörténeteken, helyzeteken
gondolkozzanak;
kialakítsák saját kortárs viszonyukat a lázadás kérdéséhez.
A negyedik fog lalkozáson, amely nem kapcsolódott konkrét színházi e lőadás hoz, fiktív játékba hívtuk
őket: színházi alkotóként azt kértük, hogy legyenek „szakértői" egy-egy középiskolásoknak szóló
színházi előadásnak, amely fókuszába a lázadás témáját helyezi.
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Előadás-sorozat

ÚGY TÁNCOLNÉK VELED
- Klubszínházi sorozat a kortárs tánc népszerűsítéséért Az évadban három alkalommal (2017. március 26., április 9., május 7.) tartottuk meg az eseményt.
Alkalmanként két táncos, koreográfus volt az esemény „házigazdája". Fontos szempont volt, hogy egy
női és egy férfi koreográfus legyen egy délután házigazdája, valamint, hogy olyan alkotók kerüljenek
egy párba, akik ritká n vagy egyáltalá n nem dolgoztak még együtt.
Egy alkalom időtartama 90 perc volt és három részből állt a program .
Első resz. a két alkotó egymással beszélgetett az általuk felvetett egy-egy téma kapcsán. Minden alkotó
a másik alkotó témájából „készült fel" és tette fel a kérdéseit. A beszélgetőpáros így két témát járt
körbe, előzetesen egyeztetett dramaturgi a mentén. A beszélgetést több ponton is kinyitottuk a néző
felé, bevonva őket a beszélgetésbe.

Második rész:
Ez egy prezentációs rész volt, mindegyik alkotó valamelyik előadásának felvételéből kiválasztott egy
jelenetet, és elemezte a nézőknek.
Harmadik rész:
Ez egy kötetlenebb, záró rész volt. Mint egy „fordított" közönségta lálkozón az alkotó kérdezett a
közönségtől. Így egy kötetlen záró beszélgetés alakult ki az alkotók és a résztvevők között.
Meghívott koreográfusok: Hód Adrienn-Újvári Milán, Dányi Viktória-Fülöp László, Egyed Bea Vass Imre
Egyéb tevékenység
2017. november 11-én, a Kerület Napján második alkalomma l került megrendezésre a Színházi
Idegenvezetés elnevezésű program az Artus Stúdió, a Karinthy Színház, a MU Színház és a Szkéné
Színház, valamint a projekthez újonnan csatlakozó 832 Galéria és Kultúrtér szervezésében. Az ingyenes
programot a színházak önkéntes alapon szervezték. Az idegenvezetés során használt busz bérlését a
szervezők a Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzatának támogatásából finanszírozták.
Résztvevők száma, első turnus: 28 fő
Résztvevők száma, második turnus: 29 fő
Számos pozitív visszajelzést érkezett a résztvevőktő l. Volt olyan szính ázkedve lő, aki az e l őző évben is
részt vett a programon. A programról beszámoló jelent meg a kerületi újságba n, valamint a Civil TVll
blog videóbeszámolót közölt róla.
(hllrUfg_v•ltvll.blog.hu/2017 /11/14/szinhazi rdegenvezetes a kerulet naojan 467)
A MU Színház kávézójában létrehozott közösségi könyvtár célja, hogy kommunikációs csatornát nyisson
a színházba látogató emberek között. A könyvtár számára felajánlott könyveket a MU Színház
önkéntesei katalógusban rögzítik, sorszámmal és a közösségi könyvtár pecsétjével látják el, Facebook
posztokat készítenek a könyvtár és az irodalom népszerűsítése érdekében. A könyvtár könyveit
mindenki szabadon kölcsönozheti, saját lelkiismerete ösztönzi arra, hogy visszahozza a kiolvasott
konyvet, és esetleg új könywel gazdagítsa a könyvtárat. A könyvtár katalogizálása jelenleg is
folyamatban van, hiszen a kínálat folyamatosan· bővül, jelenleg körülbelül 200 könyvből áll. A
gyűjtemény részét képezik ifjúsági könyvek, amelyek a MU Terminál Kortárs Táncműhely
növendékeinek kínálnak kulturális élményeket, emellett művészet-el m é l eti könyvek, a világirodalom és
a magyar irodalom klasszikusai is megta lálhatóak benne. A könyvtárhoz időszakonként vá ltozó
interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyeken keresztül olvasmányokat ajánlhatnak egymásnak a
kultúra kedvelők.
Részt vettunk a Szedd Magad ! programban is, amely a környezeti szennyezésre hívja fel a figyelmet és
környezetünk tisztán tartására buzdít. Az évben hirdettük meg zöld akciónka t is, ennek eredménye,
hogy szep tembe rtől szelektív hulladékgyűjtés zajlik a színházban.
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Karitatív tevékenységet is folytattunk, részt vettünk a Magnet Bank Kicsi Pakk elnevezésű akcióJában,
illetve adománygyűjtést szerveztünk rászorulóknak a színházban egy héten keresztül december végén.
Természetesen a MU Színház m indegyik előadására kedvezményes áron biztosít belépőket a kerület
lakóinak, illetve a kerület nyugdíjasainak.
Ezen felul a MU egyéb szakmai tevékenységeket is végez. Így például decemberben jelentette meg
Parallel című kiadványát 500 példányban. A Trafóval közösen alapított, a kortárs tánc egyik
legkiemelkedőbb elismerését, a Lábán-díjat idén is kiadtuk két tehetséges alkotónak.
Közhasznúságunk transzparens, éves beszámolóink évek óta elérhetőek a honlapunkon.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
A Xl. Kerü let Újbuda Önkormányzat a és a MU Sz(nház között kötött közszolgáltatási megállapodás
értelmében a kerület 2.500.000 forinttal támogatja a színház működését. E támogatás célzottan két
kerületi program megszervezésére irányul, az Újbuda Jazz Fesztiválra, valamint a kerületi vers-és
prózamondó versenyre. Ezen kívü l is természetesen vállal a MU a kerület számára kulturális és
oktatási szolgáltatást.

13. Újbuda Jazz Fesztivál
2017. szeptember 29.- október 1.
Fellépők: Szelevényi Ákos - Porteleki Áron - Urs Leimgruber (CH) - Jocques Demierre (CH) - Borre Phil/ips
{USA) -Alexander von Schlippenboch (D) -Ajtai Péter - ifj. Kurtág György - Gőz László, valamint a JazzoJ
Open Stage és oz LOP mesterkurzus résztvevői

A kortárs, szabad improvizációs zene, és az avantgárd jazz képviselőit felvonultató Újbuda Jazz Fesztivál
13. alkalommal került megrendezésre szokásos két helyszínén, a MU Színházban, és az A38 Hajón. A
MU idei programjának gerincét a vi l ágh írű amerikai nagybőgős Barre Phillips, két svájci muzsikussal
kiegészített triójának (a PRO Helvetia - Svájci Kulturális Alapítvány által is támogatott) rezidencia
programia adta, amely magában foglalt egy trió koncertet, egy másik, ifjabb Kurtág Györggyel és Gőz
Lászlóval együttműködésben létrehozott különleges improvizációs koncertet, valamint egy (kortárs
táncosok és zenészek számá ra meghirdetett, de a nagyközönség számára is nyitott) mesterkurzust. A
fesztiválon emellett fellépett Szelevényi Ákos és Porteleki Áron duója, a neves német zongoraművész
Alexander von Schlippenbach, A1ta1 Péter nagybőgős és a magyar improvizatív zenei szcénát összefogó
JazzaJ nyitott-zenei társulás Open Stage programja.

17. vers-és prózamondó verseny
A MU Színházba n 2017. november 19-én zajlott le Budapest Fővá ros Xl.
Önkormányzatának 17. Vers- és Prózamondó Versenye.

Kerületi

Újbuda

A versenyre idén 99 fő általános és középiskolás korú diák nevezett be. A kategóriák meghallgatását az
előző évek bevett gya korlatá nak megfe l elően párhuzamosan két zsű ri végezte, a prózát a
Stúdiószínpadon, a vers kategóriát a Színházteremben. A zsűri tagjai: Újbuda Önkormányzatának
képviseletében Jankó István logopédus, a Kulturális és Köznevelési Bizottság Elnöke, továbbá Patonay
Anita színész, drámatanár, a KÁVA Kulturális M.(íhely elnökségi tagja, Fekete Ágnes magyar és
drámaszakos tanár, Kaleidoszkóp és Illyés Gyula díjas versmondó, Regös János színész, rendező, a
Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke, Baksa Imre színész, rendező és Erős Balázs a MU Színház
művészeti vezetője értékelték a versenyzőket.
A két zsűri a gyerekek produkcióit elemezte, szakma ilag értékelte, a legjobbakat pedig értékes
könyvutalványokkal jutalmazta.
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A SZERVEZET
A MU Színház stábja jelenleg 12 főből áll (10 főbő l 2 .fő a M U kávézó vendéglátásáért fe l e l ős). Ez egy évi
közel 220 e lőa dást befogadó, a színházban vagy kü lső helyszínen számos egyéb programot lebonyo lít ó,
érdekképviseleti, közszolgáltatási funkciót is ellátó, szerteágazó színházi és kulturális tevékenységet
folytató szervezetnél rendkívül alacsony szám. Figyelembe véve, hogy mekkora teher és igény hárul a
MU Színházra, ez így erő n felü li teljesítményt követ el a sze rvezettől. A feladatok végrehajtásához
átfogó szervezésre, a munkakörök ki szélesítésére, átstrukturálására, a stábtagok részérő l
többletfeladatok vállalására van szükség.
A tevékenységek az alábbi feladatkörökre összpontosulnak:
Az intézmény irá nyítása, művészet i, gazdasági vezetése, ügyvezető i te endők ellátása, a
szervezeti tevékenységhez kapcsolódó ügyek koordinálása: művészeti vezető-igazgató,
gazdasági vezető, összesen 2 fő.
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, kapcsolattartás,
közönségszervezés, marketing-PR fe ladatok leszervezése, ellátása: sajtós-PR,
közönségszervező-mark etinges, összesen 2 fő (1 fő gya kornok).
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása, titkán feladatok
elvegzése, iroda vezetése, a kiegészítő tevékenységek ellátáshoz szükséges emberek (ruhatár,
pénztár, ügyelet) munkájána k megszervezése: titkár, összesen 1 fő .
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok leszervezése, lebonyolítása :
programszervező, összesen 1 fő.
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, az épület
műszaki vezetése, m űszaki fe ladatok leszervezése, koordiná lása, egy ü ttműködés az alkotókkal,
gond noki feladatok ellátása: m ű szaki veze tő, összesen 1 fő
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, műszaki
feladatok végrehajtása, együttműködés a befogadott alkot ókkal: technikus, összesen 1 fő
Az intézmény arculatához, kommunikációjához tartozó vizuális elemek megtervezése,
kitalá lása, PR megjelenések, saját kiadvá nyok grafikai mun káinak elvégzése: grafikus, összesen
lfő.

Az intézmény közösségi működésében szervezési, lebonyolítási, tervezési feladatok ellátása:
projektasszisztens, 1 fő.
Működésünk hatékonyságát mutatja, hogy a komplexitás nemcsak a kínálatban, hanem a megszólított
közönség életkorában is megmutatkozik. Tudatosan törekszünk arra, hogy kibújjunk annak az
előíté letnek az árnyékából, mely azt állítja, hogy egy kortárs, független e l őadó kat befogadó színház csak
rétegközönséget tud megszólíta ni. Egy színháznak szolgálni kell, értéket felmutatni, mely nem
szűkülhet egy adott befogadói réteg ízlésére. Ezért is fontos hangsúlyoznunk: a MU Színház
folyamatosan szeretne minden korosztály számára Rrogramot kínálni.
Ennek eredménye, hogy a MU Színház látogatottsága, fizető néző és látogató, résztvevő száma közel
20.000 volt a 2017-es évben!

Emellett a MU saját 10-15 főből álló önkéntes stábot is foglalkoztat. Az önkéntesek segítenek a
kiegészítő munkák elvégzésében (ruhatár, ügyelet, jegyszedés), valamint részt vesznek a MU szakmai
munkájában is (irodai munkák, PR-kom munikáció).
Főbb

nézettségi adatok:
2017

2016

2015

Fizető nézőszám saját székhelyen:

8.856

9.096

Látogatottság(%) saját székhelyen:

76,78

68,29

70,94

Előadásszám

151

159

158

Résztvevőszám (kb.) saját székhelyen:

11.000

11.000

9.670

ÖSSZLÁ rOGATÓ

19.856

20.096

19.201

saját székhelyen:

9.531
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Mivel a befogadás mellett a kozösségteremtés is a színház vállalt feladata, nem a klasszikus befogadói
stratégia alapján dolgozunk. A klasszikus befogadói attitűd a szakmailag elismert, minőségi produkciók
és a közönség érdeklődését hamar kiváltó előadások repertoárszerű befogadására helyezi a hangsúlyt.
A MU vállalt és fontos szakmai feladata i nem ennek a befogadói gesztusnak kedveznek. A
kockázatvállaló, még nem ismert, alulról szerveződő projektek e l őtérbe kerülése, a sokfajta formában
kommunikáló, sokszínű repertoá r létrehozása, és a nemcsak e l őadásba n gondolkodó művészeti
projektek befogadása a MU szakmai terepe. Ennek része saját színházi tevékenysége is, mely a
közösségi feladatvállalását erősíti a színháznak. Az edukáció, a tehetségkutatás is fontos része a
működésünknek, mely a MU-ban rengeteg idő- és energia befektetéssel jár. Az épület reggel 10-től
este 10-ig kínál szakmai programot az érdeklődőknek, számos színházi nevelési programmal,
táncórával, közösségi programmal. Így a MU szakmai aktivitása folyamatosan nő. De mivel ezek a
közhasznú feladatok a nézők számára ingyenesek, ez az aktivitás nem feltétlenül a fizető nézőszámban
manifesztálódik.

C:((J~----

Erős Balázs
egyesületi elnök, MU Színház Egyesület

Budapest, 2018. május 17.
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mu színház

JEGVZÖKÖNYV

amely készült a MU Színház Egyesület közgyalésén
Helye: MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Időpontja: 2018. május 24., 15.30h
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Egyesület közgyűlése határozatképes.
Napirendi pontok:

1. A

közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

2.
3.

A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
A 2018/2019-es évad szakmai programjának, működési és költségvetési tervének ismertetése.

4.

A MU Színház működésének, átalakításának kérdése, hosszútávú stratégia megvitatása.

S.

Tájékoztató a 2018. május

6.

változásokról a MU Színház működésében.
Tisztújítás: az egyesület elnökségének és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása.

7.

Egyebek.

25-től

érvénybe

lépő

GDPR jogszabály miatt bekövetkező

1. A közgyűlés tisztségviselé>inek megválasztása
Az elnök, Erős Balázs levezető elnöknek javasolja Kormosói Róbertet, jegyzőkönyvvezető nek Varga
Andreát, hitelesítőnek Laborczy Editet és Babarczi-Di Pol Dalmát, megkérdezi, hogy van-e valakinek
észrevétele, kérdése, és miután nem volt megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú „igen" szavazattal
meghozta az alábbi határozatot.
egyhangúlag megválasztotta a jelen közgyOlés tisztségviselő it az alábbiak szerint:
elnök: Kormosói Róbert
jegyzőkönywezető: Varga Andrea
hitelesítő: Laborczy Edit
hitelesítő: Babarczi-Di Pol Dalma
A

Közgyűlés

levezető

Levezető elnök ezt követően javasolja a 2.napirendi pont megtárgyalását.

2. A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
Erős Balázs elnök ismerteti a 2017-es év egyszerűsített számszaki beszámolóját és közhasznúsági
tevékenységének szakmai jellemzőit. Elhangzanak a Felügyelő Bizottság tagjainak javaslatai, illetve az

FB megállapítása, miszerint az egyesület hatékonyan, a pénzügyi források megfelelő e lkötésével
működi k.

Kérdések nem érkeztek.

A MU Színház Egyesület közgyalésének határozata:
Az egyesület jelenlévő tagjai egyhangú határozattal, 7 igen, 0 nem szavazattal elfogadta az egyesület
2017. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Levezető

elnök ezt követően javasolja a 3. napirendi pont m egtárgyalását.

3. A 2018/2019-es évad szakmai programjának, működési és költségvetési tervének ismertetése.
Az Egyesület e lnöke ism erteti a következő évad terveit, fellépőit, kiemelve a K2 Színház hangsúlyosabb
jelenlétét, valamint egy új program, az IZP befogadását. Ezután az évad költségvetési tervezete kerül
napirendre, kiem elve a tavalyi évhez képest magasabb m ű ködési tám ogatás, jegybevétel és TAO miatt
bekövetkező bevétel emelkedését.
Levezető

elnök ezt követőe n javasolja a 4.napirendi pont m egtá rgyalását.

4. A MU Színház m űködésének, átalakításának kérdése, hosszútávú stratégia megvitatása.
E rős Balázs ismerteti a működéshez szükséges feltételek, mint infrastruktúra, humán erőforrás
állapot át, helyzetét és javaslatot tesz egy közö nségszervező felvételére, valamint kezdem ényezi, hogy
az egyesület kezdjen tárgyalásokat az ö nkormányzattal az ép ület rekonstrukciója, felújítása kapcsá n.
Levezető

elnök ezt követően javasolja az S.napirend i pont megtárgyalását.

5. Tájékoztató a 2018. május 25-t61 érvénybe lépő GDPR jogszabály miatt bekövetkez6 változásokról
a MU Színház működésében .
Erős Balázs ismerteti a jogszabály miatt bekövetkező változásokat, mint az ad atvédelmi szabályzat
létrehozását, a hírlevél és a szerződések átalakítását.
Levezető

elnök ezt követőe n javasolja a 6.napirendi po nt m egtárgyalását.

6. Tisztújítás: az egyesület elnökségének és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása.
A közgyű lés titkos szavazással megválaszt otta 2021. május 24-ig az alábbi tisztségviselőit:
Elnök: Erős Ba lázs (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
Ügyvezető titkár: Antal László (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
M űszaki vezető: Payer Ferenc (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
A közgyűlés t it kos szavazással (7 igen szavazattal), egyhangúlag megválasztja Dr. Szász Tibo rt a FB.
tagjának, elnökének 2021. május 24.-ig.
A közgyűlés titkos szavazással (7 igen szavazattal), egyhangúlag megválasztja FB. tagjának Vám osi
Pétert, Bálint Gábort 2021. m ájus 24.-ig.
A közgyűlése n elhangzik, hogy a negyedik FB. t ag, Vicei Zso lt 2018. szepte mbe rétő l nem kívánj a ellátni
FB tagságát , a közgyűlés a szeptemberi ülésen új FB. t agot fog választani.
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Levezető elnök

ezt követően javasolja a 7.napirendi pont megtárgyalását.

7.Egyebek
Jelenlévők

megegyeznek, hogy 2018 szeptemberében tartják a
középpontjában az új FB. tag megválasztása lesz.

K.m.f.

„„~. ~
levezető

elnök

~;;.
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....„ ..........„ .. .
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.

hitelesítők
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következő

közgyOlést, amelynek

JELENLÉTI ÍV
Amely készült a MU Színház /Egyesület/ 2018. május 24-i
egyesület székhelyén.

közgyűlésén

az

Egyesületi tagság:

Antal László
Babarczi-Di Pol Dalma
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Bálint Gábor
Erős

Balázs

Geltz Péter
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

Nyilvántartási szám:

1156

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2017

Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek:
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási
tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok,
pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági
társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az
általuk alapított intézmények, iulletve jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.
Törzsszám:
Neve:
Címe:

18057447

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

9001

01

MU Színház /Egyesület/
1117

Budapest 11. ker.,KÖRÖSI J U 17

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2018.06.11

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Erős Balázs

beosztása

telefonszáma

elnök

06-1-209-4014

e-mail címe
balazs@mu.hu

A kitöltő adatai
neve

beosztása

telefonszáma

ESZTOM Kft.

e-mail címe

06-20-556-7010 kelemen.tamas@esztom.hu
Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

180

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 7800302-1
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Alapadatok
A nonprofit szervezetnek van-e adószáma?

igen

nem

01
A nonprofit szervezet adószáma:

18057447 -

2 -

43

A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja
nyilvántartásunk szerint:
0133

0133 Előadó-művészet

02 Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR kategória jellemző-e a szervezetükre!
igen, jellemző

nem jellemző

ha nem jellemző, új NSZOR-kód:
03 A szervezet alapítási éve:
A szervezet 2017-ben

1994

-működött, és jelenleg is működik
-működött, de jelenleg már nem működik
-hivatalosan megszűnt

04

-gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése
még nem indult el, illetve folyamatban van
-nem működött, tevékenységét szüneteltette
-újonnan, 2017/2018-ban alakult szervezet,
tevékenységét még nem kezdte meg
Adatkarbantartás (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a
szervezet nem működött!)
A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

01 Akarja javítani?

igen

nem

MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET

A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:
Akarja javítani?

igen

nem

Az összes adatot meg kell adni, ha valami hiányzik, kérjük adja meg.
Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.
02

Címe:
Város,
község:

BUDAPEST

Utca:

KŐRÖSI JÓZSEF U. 17.

Irányítószá
m

1117
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hsz. (hrsz.)
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A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:
Akarja javítani?

igen

nem

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.
A szervezet hivatalos képviselőjének neve:
ERŐS BALÁZS

03

Címe:
Város,
község:

BUDAPEST

Utca:

KŐRÖSY JÓZSEF U. 17

Irányítószá
m

1117

hsz. (hrsz.)

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/

1 -

2 094 014

A képviselő e-mail címe:
A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:
Akarja javítani?

igen

nem

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.
A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:
04
Címe:
Város,
község:

Utca:

hsz. (hrsz.)

Irányítószá
m

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/

-

A szervezet postai elérhetősége:
-a szervezet székhelyének hivatalos címe
05
-a képviselő címe
-levelezési címe
06 A szervezet e-mail címe:

balazs@mu.hu

A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail
07 címének a nonprofit regiszterben illetve a Civil Információs Portálon történő
közzétételéhez?
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1. Alapinformációk
01 Az alapítás éve:

1994

A szervezet alapítói között volt-e?
- belföldi magánszemély

igen

nem

- belföldi vállalat, vállalkozás

igen

nem

- belföldi költségvetési int.

igen

nem

- helyi, megyei önkormányzat

igen

nem

- kormány, kormányzati szerv.

igen

nem

- nonprofit, illetve civil szerv.

igen

nem

- külföldi magánszemély

igen

nem

- külföldi vállalat, vállalkozás

igen

nem

- külföldi (uniós) szerv, int.

igen

nem

- egyéb alapító

igen

nem

02

mégpedig:
A szervezet közhasznúsági státusza 2017-ben:
- nem közhasznú, és korábban sem volt az
03 - nem közhasznú, de korábban az volt
- közhasznú, de korábban nem

volt az

- közhasznú, és korábban is az volt

Bizonylatszám: 7800302-1
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Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)?
Legfeljebb három válasz adható.
- kultúra
- vallás
- sport
- szabadidő, hobbi
- oktatás
- kutatás
- egészségügy
- szociális ellátás
04

- polgárvédelem, tűzoltás
- környezetvédelem
- településfejlesztés, lakásügy
- gazdaságfejlesztés, munkaügy
- jogvédelem
- közbiztonság védelme
- általános adományosztás, -közvetítés, támogatás
- nemzetközi kapcsolatok
- szakmai, gazdasági érdekképviselet
- politika
A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagja, támogatói, a szolgáltatást igénybevevők köre
alapján):
- egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése
- kisebb lakó-, munkahelyi körzet
- egy település

05

- több település, kistérség
- megyei
- több megye, régió
- országos
- nemzetközi
- nem határozható meg

Bizonylatszám: 7800302-1
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A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája:
- (magán)alapítvány
- közalapítvány
- egyesület (klub, kör, társaság stb.)
- szövetség, mint az egyesület különös formája
06 - szakszervezet, mint az egyesület különös formája
- köztestület
- nonprofit gazdasági társaság
- egyesülés
- egyéb,
mégpedig:
Amennyiben a szervezet jogi formája nonprofit gazdasági társaság, kérjük, jelölje meg a többségi
tulajdonost és a tulajdoni hányadot!
- állami tulajdon
- önkormányzat
- belföldi jogi személyiségű társaság
- nonprofit, illetve civil szervezet
- egyház
07

- belföldi magánszemély
- külföldi jogi személyiségű társaság
- külföldi magánszemély
- egyéb tulajdon,
mégpedig:
többségi tulajdon hányad %
- nincs többségi tulajdonos

Bizonylatszám: 7800302-1
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Volt-e a szervezetnek az alábbiakban leírt kapcsolata a helyi (megyei, fővárosi) önkományzattal?
- szerződés közfeladat ellátására (az ebből származó
08 bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla megfelelő rovatában!)
- alkalmi vagy rendszeres részvétel az önkormányzat
döntéselőkészítő munkájában

igen

nem

igen

nem

Ha alapítvány (1), közalapítvány (2), nonprofit gazdasági társaság (7), akkor lépjen a 2/B/02. kérdésre!

Bizonylatszám: 7800302-1

7 . oldal

2018.06.11. 17:59

2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők
Voltak-e szervezetüknek 2017-ben nyilvántartott
- magánszemély tagjai
igen

nem

Ha igen, azok száma (fő)
(Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő
létszámcsoportot!)
- 10 fő alatti
- 11-30 fő
- 31-50 fő
- 51-100 fő
- 101-200 fő
- 201-500 fő
- 501-1000 fő
- 1001-2000 fő
- 2001-5000 fő
- 5001-10000 fő
- 10000 fő felett
- jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.)
01

igen

nem

Ha igen, azok száma (db)
- (szövetség, ernyőszervezet esetében) önálló jogi
alapítványok,
egyéb nonprofit szervezetek)
igen

személy tagszervezetei (egyesületek,

nem

Ha igen, azok száma (db)

Bizonylatszám: 7800302-1
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- nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei
igen

nem

Ha igen, azok száma (db)
Kérjük, becsülje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek
együttesen hány magánszemély tagja van:

-100 fő alatti
-101-500 fő
-501-1000 fő
-1001-5000 fő
-5001-10000 fő
-10000 fő feletti
- Ha a szervezet magánszemély tagsággal (is) rendelkezik, van-e számukra megállapított
kötelező tagdíj?
Amennyiben van, az ebből származó összes bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla 23 sorában.
igen

nem

Ha igen, a 2017. évre megállapított személyenkénti éves tagdíj
összege (kerekítve, ezer Ft)

Bizonylatszám: 7800302-1
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2/B Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők
Volt-e szervezetüknek 2017-ben fizetett alkalmazottja (közfoglalkoztatáson kívül) ?
nem

igen

Ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a bér- és járulékköltségeknek szerepelniük kell a 6.
tábla 03 és 06 soraiban.
02

Ha nem volt fizetett alkalmazottjuk, akkor a 6. tábla 03 (bérköltség) sorában érték nem
szerepelhet!
Ha igen,

teljes munkaidőben – heti 40 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

7

részmunkaidőben – legalább heti 20 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

3

részmunkaidőben – kevesebb mint heti 20 órában – foglalkoztatottak száma
(fő)

Ha voltak fizetett alkalmazottaik 2017-ben, adja meg az összes foglalkoztatott számát az alábbi
demográfiai jellemzők szerint!
(Amennyiben pontos értéket nem tud megadni, kérjük, becsülje meg a létszámokat az összes
foglalkoztatott száma alapján!)
férfiak

6

nők

4

Nemek szerint
24 év alattiak
25-54 év közöttiek

10

Korcsoportok szerint
55-64 év közöttiek
03
65 év felettiek
alapfokú végzettségűek
Iskolai végzettség szerint

középfokú végzettségűek

6

felsőfokú végzettségűek

4

nyugdíjasok
Összes foglalkoztatott
közül

csökkent munkaképességűek
fogyatékos személyek

Bizonylatszám: 7800302-1

10 . oldal

2018.06.11. 17:59

Foglalkoztattak-e 2017-ben közfoglalkoztatási jogviszonyon keresztül közmunkást?
igen

nem

Ha alkalmaztak közmunkást, akkor a bér- és járulékköltségeiknek szerepelniük kell a 6.
tábla 03 és 06 soraiban.
04

Ha igen,

az év során alkalmazott közmunkások száma (fő)
a közmunkások átlagos foglalkoztatási időtartama az
év folyamán (nap)
a közmunkások foglalkoztatási időszakban végzett
átlagos napi munkaideje (óra)

Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2017-ben egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre
magánszeméllyel?
igen
05

nem

Ha igen, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6.
tábla 04 és 06 soraiban.
Ha igen, az év során összesen hány
magánszeméllyel?

(Kivéve az egyéni
vállalkozókat!)

1

A szervezet bejelentkezett-e a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti fogadó
szervezetek nyilvántartásába?
igen

nem

Ha igen, volt(ak)-e 2017-ben a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek?
06

igen
Ha igen,

nem
a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő)

13

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje
(óra)

3

Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 07 és 08 kérdéseknél ne
vegyék számításba!
Volt-e szervezetüknek 2017-ben – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló –
rendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?
igen

nem

07
Ha igen,

a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő)
egy rendszeresen dolgozó önkéntes - átlagos - havi munkaideje
(óra)

Bizonylatszám: 7800302-1
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Végeztek-e alkalmanként – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – magánszemélyek
a szervezetük részére 2017-ben önkéntes munkát?
igen
08

nem

Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes
munkát? (segítők, tagok összesen, fő)
Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány
órányi önkéntes munkát végeztek? (óra)
Amennyiben 2017-ben végeztek szervezetük részére önkéntes munkát, a tevékenységek között
volt-e
A szervezet fenntartásához, működéséhez szükséges adminisztratív munka
(ügykezelés, könyvelés)?
igen

nem

A szervezet anyagi hátterének biztosításához szükséges munka (pályázatírás,
adománygyűjtés)?
igen
09

nem

A szervezet alaptevékenységéhez, céljához kötődő munka?
igen

nem

Segítségnyújtásként más szervezet, intézmény, magánszemélyek számára végzett
munka?
igen

nem

Egyéb, a fentiekbe nem sorolható önkéntes tevékenység?
igen

Bizonylatszám: 7800302-1
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3. A nonprofit szervezet bevételei 2017-ben

ezer Ft-ban
Ebből: pályázat útján
nyert

Összes bevétel
Megnevezés

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)
a

b (b <= a)

01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)
költségvetésből (minisztériumoktól)
származó normatív (fejkvótás)

03

költségvetésből (országgyűlés,
minisztériumoktól) származó nem
normatív

35 100

35 100

központi alapokból (pl. Munkaerőpiaci Alap)

8 253

8 253

04
05
06
07

Központi állami támogatás

02

TB alapoktól (OEP, ONyF)
Nemzeti Együttműködési Alaptól
(NEA)
személyi jövedelemadó 1 %-a

127

09

áfa (általános forgalmi adó)
visszatérítés (méltányossági alapon
is)

10

normatív (fejkvótás)

12
13
14
15
16
17

Belföldi magántámogatás

11

Önkormányzati
támogatás

08

a társasági adóról és osztalékadóról
szóló tv. szerint vállalkozásoktól
előadó-művészeti szervezetek,
illetve látvány-csapatsportok
támogatási rendszerén keresztül
(TAO)

nem normatív

7 021

2 680

2 680

helyi költségvetési intézménytől
helyi iparűzési adóból közvetlenül
felajánlott
bankoktól, pénzintézetektől,
biztosítóktól
vállalatoktól, társas vállalkozásoktól
(köz)alapítványoktól, társadalmi
szervezetektől, egyházaktól
pártoktól
lakosságtól, magánszemélyektől,
egyéni vállalkozóktól

Bizonylatszám: 7800302-1
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Ebből: pályázat útján
nyert

Összes bevétel
Megnevezés

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)
a

európai uniós programból, forrásból
Külföldi támogatás

18
19
20
21

egyéb állami, önkormányzati
szervtől, intézménytől, programból
vállalatoktól, vállalkozóktól,
bankoktól
alapítványoktól, társadalmi
szervezetektől, egyházaktól,
pártoktól
magánszemélyektől

Tagdíjbevétel

22

26

Alap-, illetve
közhasznú

24

magánszemély tagoktól
(Összefüggés 2. tábla 01-es
rovattal!)

30

További, az előzőek

31

34

egyéb jogi és magánszemélyektől
szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és
értékesítési bevétel

15 890

5 523

bérleti díjakból származó bevétel
tárgyi eszköz értékesítésből
származó bevétel
kamatbevétel, kamatjóváírás
pénzügyi műveletekből,
befektetésekből (pl.
értékpapírhozam,
árfolyamnyereség)
hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön
bevétel

29

egyikébe sem sorolt

28

33

állami, önkormányzati szervektől
szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és
értékesítési bevétel

vállalkozási tevékenységből
Gazdálkodási bevétel

27

32

0

jogi személyektől, tag-, helyi és
alapszervezetektől
tevékenység
bevétele

23

25

b (b <= a)

fentiekbe nem sorolható bevételek,
összesen
(Kérjük részletezve megnevezni!)

Összes bevétel 2017-ben (02+03+....+33)

Bizonylatszám: 7800302-1

14 . oldal

74 594

46 033
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4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2017-ben
Megnevezés

Belföldi
kedvezményezettnek

ezer Ft-ban
Külföldi
kedvezményezettnek

Az összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 13. sorában is!

01

02

03

04

Pénzbeni (pályázati)
támogatás, juttatás,
adomány, ösztöndíj,
pályadíj, segély stb.
(továbbutalások is)

lakosságnak,
magánszemélynek
szervezetnek,
intézménynek

lakosságnak,
A szervezet által
magánszemélynek
vásárolt,
továbbadományozott
természetbeni juttatás
szervezetnek,
értéke
intézménynek

Bizonylatszám: 7800302-1

15 . oldal
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5. Főbb mérlegtételek 2017. december 31.

ezer Ft-ban
Eszközök

szembeni követelések (bevételek, banki értékpapírok,
01 Hitelintézetekkel
folyószámla)
követelések (egyéb értékpapírok,kihelyezett hitelek, készpénz, házipénztár,
02 Egyéb
biztosítási követelések)

40 072
4 592

Források
03 Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások
04 Egyéb tartozások
05 Saját tőke

47 727

6. Költségek (ráfordítások) 2017-ben

ezer Ft-ban

01 Anyag-, áru-, készletbeszerzés

16 364

02 Szolgáltatás vásárlás (vállakozási szerződés alapján végzett munka is)

21 653

03 Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége

27 565

04 Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja
05 Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.)
06 Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt. járulék)
07 Értékcsökkenési leírás

842
52
6 225
790

08 Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó)
09 Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti díj)

395

10 Kamatfizetés
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.)
12 Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások

178

által nyújtott támogatások ráfordításai (eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.)
13 Szervezet
Összefüggés a 4. táblával!

14 Hiteltörlesztés
15 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése
16 Összes kiadás és költség (01+02+03+….+14+15)

Bizonylatszám: 7800302-1

16 . oldal

74 064

2018.06.11. 17:59

7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról, ezer Ftban
Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások
(továbbutalási céllal kapott, továbbadott is)

Beruházási
támogatás

01 Bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól
02 Vállalatoktól, társas vállalkozásoktól
03 (Köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól
Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni
támogatások (továbbutalási céllal adott is)

Beruházási
támogatás

04 Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak
05 Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak
06 (Köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak

8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése

ezer Ft-ban

Immateriális javak
01 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés
02 Használt eszköz beszerzés, átvétel
Tárgyi eszközök
03 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés
04 Használt eszköz beszerzés, átvétel

Bizonylatszám: 7800302-1

17 . oldal
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9. Infrastrukturális ellátottság
Rendelkezik-e a szervezet az elhelyezését, működését szolgáló (épített) ingatlannal,
ingatlanrésszel (iroda, klubhelyiség, szertár stb.)?
Saját tulajdonban
Igen
01

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

Bérleményként
Igen

Ingyenes vagy kedvezményes (közös) használatban
Igen

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

A szervezet működésének biztosításához, feladatainak ellátásához kielégítő-e a jelenleg
rendelkezésre álló ingatlanállomány?
igen, teljes mértékben

alapvetően igen, de vannak hiányosságok

inkább nem
02

nem

Amennyiben nem kielégítő, foglalja össze röviden a problémákat:
Ingatlanfejlesztésre nincs forrás.

Bizonylatszám: 7800302-1

18 . oldal
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10. Kommunikációs tevékenység
Használja-e szervezetük az alábbi kommunikációs csatornákat saját tevékenységük
megismertetésére?
Nyomtatott hírlevél, rendszeres szórólap
Igen

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

Elektronikus hírlevél
Igen

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

Saját honlap
01

Igen

Közösségi oldalak
Igen

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

Blog
Igen

Videómegosztó oldalak
Igen

nem, de szükség lenne rá

nem, és nincs is rá szükség

Általában milyen gyakorisággal folytatnak ilyen kommunikációs tevékenységet?
rendszeresen, napi szinten
hetente, havonta többször
02

havonta, több havonta
nagyon ritkán, alkalomszerűen
soha
Mennyire tartja fontosnak szervezetük az interaktív kommunikációs csatornákat?
nagyon fontosak

03

inkább fontosak
inkább nem fontosak
egyáltalán nem fontosak

Bizonylatszám: 7800302-1
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11. A szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja
és formája
Ki és milyen formában végezte 2017-ben a szervezet könyvelését?
külső cég, vállalkozó, megbizott fizetett szolgáltatásként
a szervezet tisztségviselője, alkalmazottja térítés ellenében
szervezet tagja, tisztségviselője, önkéntese térítésmentes hozzájárulásként
01

külső támogató (magánszemély, vállalkozás, inézmény stb.) térítésmentes
hozzájárulásként
egyéb módon:

Ki és milyen formában készítette a szervezet 2017-es éves beszámolóját?
külső cég, vállalkozó, megbizott fizetett szolgáltatásként
a szervezet tisztségviselője, alkalmazottja térítés ellenében
02

szervezet tagja, tisztségviselője, önkéntese térítésmentes hozzájárulásként
külső támogató (magánszemély vállalkozás, inézmény stb.) térítésmentes
hozzájárulásként
egyéb módon:

Amennyiben a könyvelésért, illetve a beszámoló készítéséért térítési díjat (bért)
03 fizettek, mekkora volt ezen szolgáltatások 2017. évi együttes költsége? (becsült
érték, ezer Ft)

1 087

rendelkeznek bankszámlával, mekkora volt a számlavezetési és
04 Amennyiben
egyéb banki szolgáltatások 2017. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft)

308

Igénybe vették-e 2017-ben ügyvéd, jogi tanácsadó szolgáltatásait?
05

igen, fizetett szolgáltatásként

nem, és
nincs is rá
szükség

igen, ingyenes szolgáltatásként

Születtek-e 2017-ben tőkebefektetéssel kapcsolatos döntések (alaptőke vagy átmenetileg
nélkülözhető összegek lekötése, forgatása)?
igen

06

nem

Amennyiben igen, igénybe vették-e befektetési cégek, ügynökségek szolgáltatásait?
igen

07

nem

Kérjük, minősítse a nonprofit szervezetek működését, tevékenységét meghatározó jogi és
gazdasági feltételrendszert egy ötfokú skálán, ahol az 1-es az "egyáltalán nem megfelelő", az 5ös pedig a "kielégítő, megfelelő"!
1, egyáltalán nem
megfelelő

Bizonylatszám: 7800302-1

2

3

4
20 . oldal

5, kielégítő,
megfelelő
2018.06.11. 17:59

08

Kérjük, minősítse a nonprofit szervezetek működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív kötelezettségek mennyiségét egy ötfokú skálán, ahol az 1-es az "túlságosan nagy,
betarthatatlan", az 5-ös pedig az "megfelelő, betartása nem okoz problémát"!
1,túlságosan nagy,
betarthatatlan

Bizonylatszám: 7800302-1

2

3

4

21 . oldal

5, megfelelő, betartása
nem okoz problémát
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