
MU Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

(Nyilvántartási szám : 01-09-973411, Adószám: 23685275- 2-43) 

2017. január 01. - 2017. december 31. 

időszakra vonatkozó 

Általános üzleti évet záró 

Egyszerűsített éves beszámoló 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Készült: 20 18. május 25. (12:15 :15) 
A cég nyilvánosság ról, a bírósági cégeljárásról és a végelszá molásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
érte lmében az eredet i példány megőrzés i ideje: 2028. május 23. 

A beszámoló az Igazságügyi Miniszté rium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgá lata (IM Csz) online beszámoló készítő programjáva l, a bekü ldő által megadott adatok alapján került 
előá ll ítás ra . Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtarta lmáért, jogszerűségéért fe l elősséget 
nem vá llal. 
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Közzétevő cég adatai: 

MU Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Nyilvántartási szám : 01-09-973411 Adószám: 23685275-2-43 KSH szám : 23685275-9004-572-01 
Székhely : Magyarország, 1117 Budapest Kőrösy József utca 17. 
E l ső létes ítő okirat kelte: 201 1. november 15. 

A vonatkozó i dőszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra. 

Benyújtás oka : Általános üzleti évet záró 
Beszámoló típusa : Egyszerűsített éves beszámoló 
Könyvveze tés módja : kettős könyvvite lt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem 
Előző üzleti év adatai : Az Sztv. szerinti összehasonlít hatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított 
adatok) 
Lezárt üzleti év(ek) módosítása : Nem 

Beadvány részei 

•mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magya r) 

•eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) 

• kiegészítő melléklet (szövege : magyar) 

•adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017; szövege : magyar) 

•közhasznúsági melléklet (szövege : magyar) 

Könyvelő 

Kelemen Tamás 
Lakcím: Magyarország, 2133 Sződliget Zrinyi utca 12. 
Regisztrációs száma: 121790 

Beküldő 

Erős Balázs 
Lakcím : Magyarország, 1084 Budapest Víg utca 20. 3 . 
emelet 2. aJtó 
Adóazonosító: 8396100780 
Beküldő személy képviseleti minősége : 

Társaság törvényes képviseletét ellátó személy 

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk 

A vállalkozó, illetve az anyavál lalat székhelyén minden 
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra 

. kerü l, továbbá arról minden érdekelt te ljes vagy részleges 
másolatot készíthet. 

A számvitel rő l szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték 

Üzleti évben átlagosan fog lalkoztatottak száma 

Tárgyévi 
üzleti 
évben 

0 

Tárgyévet 
megelőző üzleti 

évben 

1 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Készült: 2018. május 25 . ( 12: 15: 15) 

Tárgyévet két évvel 
megelőző üzleti évben 

1 

A cégnyilvánosság ról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szó ló 2006. év i V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megő rzés i ideje : 2028. május 23. 

A beszámoló az Igazságügyi Minisztéri um Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IM esz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 
előá ll ításra . Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtarta lmáért, jogszerűségéért fe lelősség et 
nem vá llal. 
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Aláírásra önállóan jogosult: 

Elfogadás időpontja : 2018. május 23. 

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfe le lően kerü lt összeá ll ításra, továbbá az a gazdálkodó 
vagyonáró l, annak összetéte l érő l (eszközeiről és forrása iró l), va lam int pénzügyi és jövedelmi he l yzetéről, illetve 
tevékenysége eredményérő l megbízható és va lós összképet ad. 

Erős Balázs 
Lakcím: Magyarország, 1084 Budapest Víg utca 20. 3. 
emelet 2. ajtó 
Adóazonosító: 839610078~ 

~·-';' (~'----_ 
Erős Balázs 

MU Színház Közhasznú Nonprof~ KFT. 
1117 Budapest, Körösy József utca 17. 

Duna Takarék: 58600551-11205560 
Adószám: 23685275-2-43 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Készü lt : 2018. május 25 . ( 12: 15: 15) 
A cégnyil vánosság ról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje : 2028. május 23. 

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Cég információs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IM esz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján kerül t 
e lőá ll ítás ra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, va lóságtarta lmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vá llal. 
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A cég elnevezése: MU Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Nyilvántartási száma: 01-09-973411 
Adószáma: 23685275-2-43 

Sorszám 

001. 

002. 

003. 

004. 

005. 

006. 

007. 

008 . 

009. 

010. 

011. 

012. 

013. 

014. 

015. 

016. 

017. 

018. 

019. 

020. 

021. 

022. 

023. 

024. 

025. 

026. 

027. 

028. 

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó 
Általános üzleti évet záró Egysze rűsített éves beszámoló 

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal 

Előző üzleti év adatai Lezárt üzleti év( ek)re 
TéteJ.sor elnevezése 

* 
vonatkozó 

módosítások ** 
Eszközök (aktívák) 

A. Befektetett eszközök 0 
I. Immateriáli s javak 0 
II. Tárgyi eszközök 0 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 

B. Forgóeszközök 5 135 

I. Készletek 0 

II. Követelések 428 

III. Ertékpapírok 0 

IV. Pénzeszközök 4 707 

C. Aktív időbe li elhatárolások 0 

Eszközök (aktívák) összesen 5 135 

Források (passzívák) 

D. Saját tőke 3 801 

I. Jegyzett tőke 3 OOO 
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 

III. Tőketarta l ék 0 

IV. Eredménytartalék 1 093 

v. Lekötött tarta lék 0 

VI. Ertékelési tarta lék 0 

VII. Adózott eredmény -292 

E. Cé ltarta lékok 0 

F. Kötelezettségek 151 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

III. Rövid lejá ratú kötelezettségek 151 

G. Passzív időbe l i elhatárolások 1 183 

Források (passzívák) összesen 5 135 

Pénznem : HUF 
Pénzegység: ezer 

Tárgyévi adatok 

0 

0 

0 

0 

3 754 

0 

458 

0 

3 296 

0 

3 754 

3 753 

3 OOO 

0 

0 

801 

0 

0 
-48 

0 

1 

0 

0 

1 

0 
3 754 

*Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból atemelt, nem modosított 
adatok) 
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása : Nem 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Készült: 2018. május 25. (12: 15: 15) 
A cégny ilvánosságról, a bíróság i cégeljárásról és a végelszámolásról szó ló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje : 2028 . máj us 23. 

A beszámoló az Igazságügyi Minisztéri um Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgá lata (IM Csz) online beszámoló készítő programjáva l, a beküldő által megadott adatok alapján került 
e lőállításra. Az I M Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtarta lmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vállal. 
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A cég elnevezése: MU Színház Közhasznú Nonprofit Korláto lt Felelősségű Társaság 
Nyilvántartási száma: 01-09-973411 
Adószáma: 23685275-2-43 

Sorszám 

001. 

002. 

003. 

004. 

005. 

006. 

007. 

008. 

009. 

010. 

011. 

012. 

013. 

014. 

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó 
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással 

Lezárt üzleti év( ek)re 
Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * vonatkozó 

módosítások * * 
I. Ertékesítés nettó árbevétele 1 079 

II. Aktivált saját te ljesítmények értéke 0 

III. Egyéb bevéte lek 1 368 

IV. Anyagje llegű ráfordítások 1 949 

V. Személyi je lleg ű ráfordítások 605 

VI. Ertékcsökkenés i leírás 184 

VII. Egyéb ráfordítások 1 

A. Uzem i (üzleti) t evékenység eredménye -292 

VIII. Pénzügyi műveletek bevéte lei 0 
IX. Pénzügyi műve letek ráfordítása i 0 

B. Pénzügyi műve l etek ered ménye 0 
e . Adózás e l őtti eredmény -292 

X. Adófizetési köte lezettség 0 

D. Adózott eredmény -292 

Pénznem : HUF 
Pénzegység : ezer 

Tárgyévi adatok 

1 474 

0 

1 183 

2 414 

29 1 

0 

0 
-48 

0 

0 

0 
-48 

0 
-48 

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított 
adatok) 
**Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Készült: 2018. május 25. ( 12: 15: 15) 
A cégny ilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásró l szó ló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
érte lmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. 

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektroni kus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IM esz) online beszámoló kész ítő programjáva l, a bekü ldő álta l megadott adatok alapján került 
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, va lóságtarta lmáért, jogszerűségéért fele l ősséget 
nem vá llal. 

5 / 5 oldal 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

MU Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 

cégszerű aláírás 

MU 1~:~~!! Közh~sznú Nonprofft KFT. 
Du pest, Kőrosy József utca 17 

na T~ka~: 58600551-11205560 · 
Adoszam: 23685275-2-43 



1. Általános rész 

Működési forma 

A MU Színház Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólag a MU Színház Egyesület 
tulajdonában lévő gazdasági társaság. 

Alapítás, törzstőke 

A társaság 2011. november 16-án alakult, törzstőkéje jelenleg 3.000.000. -

Tevékenység: 

Alaptevékenység: Művészeti létesítmények üzemeltetése 

II. Számviteli politika 

Beszámolás módja: Egyszerűsített éves beszámoló 

Beszámoló készítés időpontja: 2018. május 23. 

Eredménykimutatás választott formája: „ A" összköltség eljárás 

Mérleg választott formája: „A" változat 

Értékelési elj árások és elvek: 

Tárgyi eszközöknél beszerzési ár a vételáron felül tartalmazza az eszközökhöz 
egyedileg hozzárendelhető üzembe helyezésig felmerült összes költséget és 
ráfordítást. 
Készlet: tényleges beszerzési ár utolsó számlák alapján. 

Amortizációs politika 

Az amortizációt bruttó érték alapján lineárisan, időarányosan számoljuk el 
(napra). A Kft. a 100.000-200.000 Ft közötti beszerzési árú tárgyi eszközök 
használati idejét kettő évben határozza meg az értékcsökkenést 2 év alatt egyenlő 
részben számolja el, függetlenül a beszerzés évén belüli időpontjától. 

Értékvesztés elszámolása 

Minősített egyedileg év végi leltár alkalmával, ügyvezető feladata. 
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Felújítás, karbantartás elkülönítése: felújításnak számít a fődarab cseréje, fő 

szerkezeti elemek cseréje, kapacitás és pontosság helyreállítása. 

III. Értékelés 

A MU Színház Közhasznú Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
h elyzetét az alábbi mutatók jellemzik: 

Megnevezés 

Eszközök összetétele 

Immateriális javak 

Tá rgyi e szközök 

Befektetett eszk. össz. 
Készletek 
Követelések 
Pén zeszközök 
Forgóeszk. Össz. 

Aktív időbeli elhatárolás 

Eszközök összesen 

Források összetétele 

Saját tőke 
Jegyzett tőke 
J egyzett,de be nem fiz.tőke 
Tőketartalék 

Eredménytartalék 
Lekötött tartalék 
Adózott eredmény 
Kötelezettségek 
Hosszú lej .kötelezettség 
Rövid lej .kötelezettség 
Passzív időbeli elhatárolás 

Források összesen 

2016 .év 
E Ft 

0 
0 

428 
4707 

5135 

5135 

3801 
3000 

1093 

-292 
151 

151 
1183 

5135 

2017.év 
% EFt % 

0 0 0 

0 0 0 

8 ,3 458 12,2 
91 ,7 3296 87,8 
100 3754 100 

100 3754 100 

74,1 3753 99,9 
58,4 3000 79,9 

21 ,3 801 21,3 

-5,6 -48 - 1,3 
2,9 1 0,1 

2 ,9 1 0 ,1 
23,0 0 0 

100 3754 100 
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IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Mérlegben össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek, valós pénzügyi és 
jövedelmi h elyzetet mutat, könyvvizsgálóval nincs auditálva. 

A nonprofit Kft. az adóévben veszteséggel zárt, ezáltal társasági adófizetési 
kötelezettségünk nem keletkezett. 

Budapest, 2018. május 23. 

4 



Határozat az adózott eredmény felhasználásáról 

A 2018. május 23 - án tartott taggyűlés szerint: 

MU Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Társaság) 

- Székhely: 111 7 Budapest, Kőrösy József utca 1 7. 

- Cégjegyzékszám: 01-09-973411 

tulajdonosi köre 

- MU Színház Egyesület 

egyöntetűen jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti 2017. 

évre vonatkozó mérlegét és eredmény kimutatását 3.754.000 Ft-os egymással 

egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint MÍNUSZ 48.000 Ft-os adózott 

eredménnyel. 

A Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi. 

Budapest, 2018. május 23. 

MU Színház Közhasznú Nonprofrt KFt 
1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. 

Duna Takarék: 58600551-11205560 
Adószám: 23685275-2-43 



Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név : MU Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft.. 

székhely: 1 11 7 Budapest Kőrösy Jósze f 
utca 17. 

bejegyző határozat száma: 0 1-09-9734 1 1 

nyilvántartási szám: 

képviselő neve: Erős Balázs 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Szính ázi e l őadások leszervezése, fo rgalmazása, létrehozása 

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

Szín házi előadások leszervezése, forgalmazása, létrehozása 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfe ladat. jogszabályhely: 

a közhasznú tevékenység célcsoportj a: 

a közhasznú tevékenységbő l részesü l ők létszáma: 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

4. Közhasznú tevékenység érdekében fe lhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznál t vagyonelem megnevezése Vagyonelem Felhasználás 
értéke célja 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cé l szerint i juttatás megnevezése E l őző év Tárgyév 

6. Vezető tisztségv i se l őknek nyújtott j uttatás 

T isztség E l őző év ( 1) Tárgyév (2) 

Ügyvezető 0 0 

A. Vezető ti sztségv i se lőknek nyújtott j uttatás összesen: 0 0 

7. Közhasznú jogáll ás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év ( 1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevéte l 2447 2657 

ebbő l: 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rende lkezése szerinti fe lhasználásáról 
szó ló 1996. évi CXXV I. törvény alapján átu ta lt összeg 

D. közszo lgáltatási bevéte l 

E. normatív támogatás 

F. az Európai Unió struktu rális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 



G. Korri gált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2447 2657 

11. Összes ráfordítás (kiadás) 2739 2705 

1. ebbő l személyi j ell egű ráfordítás 605 29 1 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2739 2705 

K. Adózott ered mény -292 -48 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző szemé lyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXV III. törvénynek megfel e l ően) 

Erőforrás-ell átottság mutatói 

Ectv. 32. § (4) a) [(B 1+82)/2> 1.000.000,- Ftl 

Ectv . 32. § (4) b) lKl +K2~0] 

Ectv. 32. § (4) e) [(11 + 1 2-A1-A2)/(l-I l +H2)~0,2 5] 

Társadalmi támogatottság mutatói 

Ectv. 32. § (5) a) l(C l +C2)/(G 1 +02)~0,02) 

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl +J2 )/(H l +H2)~0,5 ] 

Ectv. 32. § (5) e) [(L 1 +L2)/2~ 10 fől 

Mutató telj esítése 

IGEN cm 

Igen Nem 

Igen Nem 

Mutató telj esítése 

Igen 

IGEN 

Igen 

_, ( 
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A MU Színház Közhasznú Non profit Kft. az alábbi közhasznú és szakmai tevékenységek lebonyolítására 

jött létre. 

1. Színházi előadások létrehozása saját vagy koprodukcióban . 

2. Színházi előadások forgalmazása Budapeste.n és vidéken. 

3. Egyéb szakmai programok szervezése, lebonyolít ása (workshop, műhelymunka , szemle, 

konferencia, feszt ivál). 

4. Saját színházi nevelési, oktatási fogla lkozások, programok létrehozása, lebonyolítása . 
5. Szín há zi neve lési, oktatási fog lalkozások, ·programok leszervezése vidéki közoktatási 

intézményekben. 

6. Szakmai kiadvá ny publiká lása . 

Ezzel a tevékenységének a fő céljai: 

1. A m inőségi kortárs kultú ra szé les körben való megismertetése 
2. Kortárs fiatal, tehetséges alkotók számára megmutatkozási le h etőség biztosítása . 

3. A társada lom, közösség problémakeze l ő képességének fejlesztése, párbeszéd, dialógus 
kezdeményezése azáltal, hogy a l a pvető t ársadalm i kérd ések egyeztetését teszi lehetővé 

projektjeivel. 
4. A korszerű nevelési és pedagógiai módszerek bemutatása, alkalmazása. 
5. A közösségi aktivitás serkentése, társadalmi értékek kommunikálása. 

Fő célunk, az innovációra és kreativitásra építve, hogy egy önálló és eleven kultúra létrehozásában és 

működtetésében tevőlegesen is részt vegyünk. 

A 2017-es évben az alábbi szakmai tevékenységeket hajtottu k végre: 

koprodukció keretében színházi előadás forgalmazása vidéken (karamazov) 

koprodukció ke retében résztvevő szín házi előadás forgalmazása (3050 gramm) 

közösségi színházi előa dás forga lmazása (Gyerekkorunk 56') 

Koprodukció keretében színházi e l őadás forga lmazása vidéken 

A karamazov című előadás 2012-ben lett bemutatva, azóta is repertoáron van Budapesten . Az 

előadást négy, kü l önböző szín házakban dolgozó színész hozta létre egy fiatal, tehetséges rend ezővel. 

Annnyira e rős, szakmailag fontos és egyedü lálló produ kc ió jöt t lét re, hogy fontosnak érezzük a vidéki 

forgalmazását is, amelyet 2016-tól a Kft. végzi. 

Az előadást 2017. január 8-án Pécsett 53, valamint 2017. március 20-án Szombathelyen 74 néző előtt 

játszottuk. 

Koprodukció keretében résztvevő színházi e l őadás forgalmazása 

Tevékenységünk fontos része, hogy saját e l őadásokat is létrehozzunk. Ennek első lépése egy 

koprodukció lett a Káva Kulturális Műhe l lyel még 2015-ben. A Káva az elmúlt 20 évben az egyik 

legnagyobb és legprofesszionálisa bb színházi neveléssel fogla lkozó színházi műhe l lyé nőtte ki magát. 

Színházi felfogásunk azonos: a nézőt nemcsak passzív szem l é l őnek, hanem résztvevő, aktív j e l enlévőnek 

is gondoljuk. A 3050 gramm című produkció, résztvevő színházi előadás arra tesz kísérletet, hogy saját 
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emberségünk fényében vizsgál hassuk azt a krízist, amit a sz ü lővé válás jelensége okoz bennünk. 

Résztvevői színházi előadás jellemzői: 

A közös munka itt együttgondolkodást jelent, me lynek során a résztvevőknek le h etőségük nyílik arra, 

hogy értelmezzék a drámai helyzetet, megvizsgálják minél több szemszögből, próbálják megérteni és 

színházi, művész i eszközök segítségével értelmezni azt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 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 történetbeli szerepeket, együtt játszhatnak a színészekkel és alakíthatják 

a szerep lők sorsát, a történet menetét. 

Az előadást 2017-ben Budapesten 2 alkalommal játszottuk, 77 néző előtt, 64%-os nézettséggel. 

Ezeket az e l őad ásokat, mivel a részvételiségre építenek, korlátozott férőhe lyre lehet csak meghirdetni . 

Ahhoz, hogy az interakció működjön a 40-60 fő kö rüli maximá lis nézőszám az ideá lis. 

Közösségi színházi előadás létrehozása 

A 2016-os évben mutattuk be új, saját közösségi színházi előadásunkat, Gyerekkorunk '56 címmel. 

A közösség, amellyel létrehoztuk az előadást, a MU Színház szép korú csoportja. A projekt résztvevői 

Sereglei András színész-d rámatanár foglalkozásvezető, Sebők Borbála dramaturg és Sztripszky Hanna 

produkciós vezető segítségével, a közösségi színház eszközeivel dolgozta fe l az 1956-os forradalom és 

szabadságharc gyerekként megélt eseményeit. 

A szövegkönyv a résztvevők saját írásaiból született meg: visszaemlékezéseikből, emléktöredékeikből 

állította össze az alkotógárda a végleges szövegkorpuszt. Az előadást mozaikos párbeszédekre építő 

jelenetek, monológok, némajátékok lá ncolata alkotta. Az alkotók szándéka nem történelmi 

ismeretterjeszt és volt, hanem személyes történeteken keresztül a közös emlékezés, az emlékátadás 

aktusára invitálták a nézőket. Az előadás hangvétele, az emlékek sokszínűségéből adódóan egyszerre 

lett tragikus, groteszk és humoros. A produkció különlegességét az adta, hogy az '56-os forradalmat 

gyerekszem mel megé l ő alkotók a gyermeki n ézőpontot tü kröző em lékeiket nyugdíjasként vitték színre. 

Gyermekkori szemszögük szokat lan, a forradalmi megem lékezésekre nem je l lemző perspektívát tárt fel . 

Ezzel összefüggésben a készülő produkció egyszerre kívánt szólni a fiatal és idősebb korosztályhoz 

egyaránt. 

A produkció visszhangja mind szakma i, mind társada lmi szempontbó l pozitív vo lt . Az e l őadásról készült 

kritikában a szerző kieme li az alkotás őszinte, hite les, önazonos voltát. 

A Gyerekkorun k '56 2017. február 20-án, 89 érdeklődő e l őtt, 111%-os látogatottsággal volt tovább 

játszva a MU Színhá zban . 
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A 2018-as évi szakmai, közhasznú működésünk egy új előadás létrehozására összpontosít. A 

Gyerekkorunk '56 folytatásaként, szép korú csopo rtunkkal felnőttkorunk '89 címmel a Rendszerváltás 

eseményét dolgozzuk fel. 

Erős Balázs 

képviselő, MU Színhá z Közhasznú Nonprofit Kft. 

Budapest, 2017.05 .17. 

MU Szlnhéz Közhasznú Nonprofit KFT. 
1117 Budapest, Körösy József utca 17. 

Duna Takarék: 58600551-11205560 
Adószám: 23685275-2-43 
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A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 7850548-1 1 . oldal 2018.06.11. 18:37

Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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: 23685275 Statisztikai főtevékenység: 9001 Megye: 01

Neve: MU Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1117 Budapest 11. ker.,Kőrösy József utca 17.

Beérkezési határidő: 2018.06.11

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc180

Nyilvántartási szám:

1156

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Erős Balázs elnök 1/209-4014 kft@mu.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Kelemen Tamás 20/556-7010 kelemen.tamas@esztom.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


Alapadatok

Adatkarbantartás   (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a
szervezet nem működött!)

01
A nonprofit szervezetnek van-e adószáma? igen nem

A nonprofit szervezet adószáma: 23685275 - 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: 2011

04

A szervezet 2017-ben -működött, és jelenleg is működik

-működött, de jelenleg már nem működik

-hivatalosan megszűnt

-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

01

A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

Akarja javítani? igen nem

MU SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

02

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.

Címe:

Város,
község: BUDAPEST

Utca: hsz. (hrsz.)KŐRÖSY J. UTCA 17.

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1117 1 2 094 014-
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03

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

Címe:
Város,
község: BUDAPEST

Utca: KŐRŐSY J. UTCA 17 hsz. (hrsz.)

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1117 1 - 2 094 014

A képviselő e-mail címe: kft@mu.hu

04

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:

Címe:
Város,
község:

Utca: hsz. (hrsz.)

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/ -

A szervezet postai elérhetősége:

05
-a szervezet székhelyének hivatalos címe

-a képviselő címe

-levelezési címe

06 A szervezet e-mail címe: kft@mu.hu

07
A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail
címének a nonprofit regiszterben  illetve a Civil Információs Portálon történő
közzétételéhez?

igen

nem
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1. Alapinformációk

01 Az alapítás éve: 2011

02

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

mégpedig:

03

A szervezet közhasznúsági státusza 2017-ben:

- nem közhasznú, és korábban sem volt az

- nem közhasznú, de korábban az volt

- közhasznú, de korábban nem     volt az

- közhasznú, és korábban is az volt
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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

 - polgárvédelem, tűzoltás

 - környezetvédelem

 - településfejlesztés, lakásügy

 - gazdaságfejlesztés, munkaügy

 - jogvédelem

 - közbiztonság védelme

 - általános adományosztás, -közvetítés, támogatás

 - nemzetközi kapcsolatok

 - szakmai, gazdasági érdekképviselet

 - politika

05

A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagja, támogatói, a szolgáltatást igénybevevők köre
alapján):

- egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése

- kisebb lakó-, munkahelyi körzet

- egy település

- több település, kistérség

- megyei

- több megye, régió

- országos

- nemzetközi

- nem határozható meg
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A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája:

- (magán)alapítvány

- közalapítvány

- egyesület (klub, kör, társaság stb.)

- szövetség, mint az egyesület különös formája

- szakszervezet, mint az egyesület különös formája

 - köztestület

- nonprofit gazdasági társaság

- egyesülés

- egyéb,

mégpedig:

07

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

- belföldi magánszemély

- külföldi jogi személyiségű társaság

 - külföldi magánszemély

- egyéb tulajdon,

mégpedig:

többségi tulajdon hányad % 100

- nincs többségi tulajdonos
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 Volt-e a szervezetnek az alábbiakban leírt kapcsolata a helyi (megyei, fővárosi) önkományzattal?

- szerződés közfeladat ellátására (az ebből származó
bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla megfelelő rovatában!) igen nem

- alkalmi vagy rendszeres részvétel az önkormányzat
döntéselőkészítő munkájában igen nem

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

Bizonylatszám: 7850548-1 7 . oldal 2018.06.11. 18:37



2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

Bizonylatszám: 7850548-1 8 . oldal 2018.06.11. 18:37

Voltak-e szervezetüknek 2017-ben nyilvántartott

- magánszemély tagjai

nemigen

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

01

- jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.)

nemigen

Ha igen, azok száma (db)

 - (szövetség, ernyőszervezet esetében) önálló jogi      személy tagszervezetei (egyesületek,
alapítványok,      egyéb nonprofit szervezetek)

nemigen

Ha igen, azok száma (db)
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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.

nemigen

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



2/B Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

02

 Volt-e szervezetüknek 2017-ben fizetett alkalmazottja (közfoglalkoztatáson kívül) ?

nemigen

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

 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)

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

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

03

 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!)

Nemek szerint
férfiak

nők

Korcsoportok szerint

24 év alattiak

25-54 év közöttiek

55-64 év közöttiek

65 év felettiek

Iskolai végzettség szerint

 alapfokú végzettségűek

középfokú végzettségűek

felsőfokú végzettségűek

Összes foglalkoztatott
közül

nyugdíjasok

csökkent munkaképességűek

fogyatékos személyek
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04

 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.

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)

05

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

igen 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

06

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

nemigen

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

igen nem

a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő)Ha igen,

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje
(óra)

Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 07 és 08 kérdéseknél ne
vegyék számításba!

07

Volt-e szervezetüknek 2017-ben – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló –
rendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?

igen nem

Ha igen, a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő)

egy rendszeresen dolgozó önkéntes - átlagos - havi munkaideje
(óra)
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08

 Végeztek-e alkalmanként – a  szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló –  magánszemélyek
a szervezetük részére 2017-ben önkéntes munkát?

igen 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)

09

 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 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 nem
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3. A nonprofit szervezet bevételei 2017-ben                                                                     ezer Ft-ban

Megnevezés

Ebből: pályázat útján
nyertÖsszes bevétel

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a b (b <= a)
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01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)

02

K
öz

po
nt

i á
lla

m
i t

ám
og

at
ás

költségvetésből (minisztériumoktól)
származó normatív (fejkvótás)

03
költségvetésből (országgyűlés,
minisztériumoktól) származó nem
normatív

1 183 1 183

04 központi alapokból (pl. Munkaerő-
piaci Alap)

05 TB alapoktól (OEP, ONyF)

06 Nemzeti Együttműködési Alaptól
(NEA)

07 személyi jövedelemadó 1 %-a

08

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

09
áfa (általános forgalmi adó)
visszatérítés (méltányossági alapon
is)

10

Ö
nk

or
m

án
yz

at
i

tá
m

og
at

ás

normatív (fejkvótás)

11 nem normatív

12 helyi költségvetési intézménytől

13 helyi iparűzési adóból közvetlenül
felajánlott

14

B
el

fö
ld

i m
ag

án
tá

m
og

at
ás bankoktól, pénzintézetektől,

biztosítóktól

15 vállalatoktól, társas vállalkozásoktól

16
(köz)alapítványoktól, társadalmi
szervezetektől, egyházaktól
pártoktól

17 lakosságtól, magánszemélyektől,
egyéni vállalkozóktól



Megnevezés

Ebből: pályázat útján
nyertÖsszes bevétel

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a b (b <= a)
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18

K
ül

fö
ld

i t
ám

og
at

ás

európai uniós programból, forrásból

19 egyéb állami, önkormányzati
szervtől, intézménytől, programból

20 vállalatoktól, vállalkozóktól,
bankoktól

21
alapítványoktól, társadalmi
szervezetektől, egyházaktól,
pártoktól

22 magánszemélyektől

23

Ta
gd

íjb
ev

ét
el magánszemély tagoktól

(Összefüggés 2. tábla 01-es
rovattal!)

24 jogi személyektől, tag-, helyi és
alapszervezetektől

25

A
la

p-
, i

lle
tv

e
kö

zh
as

zn
ú

te
vé

ke
ny

sé
g

be
vé

te
le

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

26
egyéb jogi és magánszemélyektől
szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és
értékesítési bevétel

34

27

G
az

dá
lk

od
ás

i b
ev

ét
el

vállalkozási tevékenységből

28 bérleti díjakból származó bevétel 1 440

29 tárgyi eszköz értékesítésből
származó bevétel

30 kamatbevétel, kamatjóváírás

31
pénzügyi műveletekből,
befektetésekből (pl.
értékpapírhozam,
árfolyamnyereség)

To
vá

bb
i, 

az
 e

lő
ző

ek32 hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön

eg
yi

ké
be

 s
em

 s
or

ol
t

be
vé

te
l

33

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

34 Összes bevétel 2017-ben (02+03+....+33) 2 657 1 183



4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2017-ben                                                   ezer Ft-ban

Megnevezés
Belföldi

kedvezményezettnek
Külföldi

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

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

lakosságnak,
magánszemélynek

02 szervezetnek,
intézménynek

03 A szervezet által
vásárolt,

továbbadományozott
természetbeni juttatás

értéke

lakosságnak,
magánszemélynek

04 szervezetnek,
intézménynek
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5. Főbb mérlegtételek 2017. december 31.                                                                         ezer Ft-ban

6. Költségek (ráfordítások) 2017-ben                                                                                 ezer Ft-ban

Eszközök

01 Hitelintézetekkel szembeni követelések (bevételek, banki értékpapírok,
folyószámla) 1 121

02 Egyéb követelések (egyéb értékpapírok,kihelyezett hitelek, készpénz, házipénztár,
biztosítási követelések) 2 175

Források

03 Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások

04 Egyéb tartozások 1

05 Saját tőke 3 753

01 Anyag-, áru-, készletbeszerzés 5

02 Szolgáltatás vásárlás (vállakozási szerződés alapján végzett munka is) 2 354

03 Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége

04 Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja 241

05 Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.)

06 Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt. járulék) 51

07 Értékcsökkenési leírás

08 Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó)

09 Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti díj) 54

10 Kamatfizetés

11 Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.)

12 Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások

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

14 Hiteltörlesztés

15 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése

16 Összes kiadás és költség  (01+02+03+….+14+15) 2 705
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7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról, ezer Ft-
ban

8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése                                     ezer Ft-ban

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

Immateriális javak

01 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés

02 Használt eszköz beszerzés, átvétel

Tárgyi eszközök

03 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés

04 Használt eszköz beszerzés, átvétel
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9. Infrastrukturális ellátottság

01

Rendelkezik-e a szervezet az elhelyezését, működését szolgáló (épített) ingatlannal,
ingatlanrésszel (iroda, klubhelyiség, szertár stb.)?

Saját tulajdonban

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

Bérleményként

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

Ingyenes vagy kedvezményes (közös) használatban

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

02

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

igen, teljes mértékben alapvetően igen, de vannak hiányosságok

inkább nem nem

Amennyiben nem kielégítő, foglalja össze röviden a problémákat:
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10. Kommunikációs tevékenység

01

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

Saját honlap

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

Közösségi oldalak

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

Blog

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

Videómegosztó oldalak

Igen nem, de szükség lenne rá  nem, és nincs is rá szükség

02

Általában milyen gyakorisággal folytatnak ilyen kommunikációs tevékenységet?

rendszeresen, napi szinten

hetente, havonta többször

havonta, több havonta

nagyon ritkán, alkalomszerűen

soha

03

Mennyire tartja fontosnak szervezetük az interaktív kommunikációs csatornákat?

nagyon fontosak

inkább fontosak

inkább nem fontosak

egyáltalán nem fontosak
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11. A szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja
és formája

01

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

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

egyéb módon:

02

Ki és milyen formában készítette a szervezet 2017-es éves beszámolóját?

külső cég, vállalkozó, megbizott fizetett szolgáltatásként

a szervezet tisztségviselője, alkalmazottja térítés ellenében

 szervezet tagja, tisztségviselője, önkéntese térítésmentes hozzájárulásként

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

egyéb módon:

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

1

04 Amennyiben rendelkeznek bankszámlával, mekkora volt a számlavezetési és
egyéb banki szolgáltatások 2017. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft) 54

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

nincs is rá
szükségigen, fizetett szolgáltatásként igen, ingyenes szolgáltatásként

06

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

igen nem

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

igen nem

07

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

1, egyáltalán nem
megfelelő 2 3 4 5, kielégítő,

megfelelő
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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 2 3 4 5, megfelelő, betartása

nem okoz problémát
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