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Közhasznú szakmai szervezetként missziónk a kortárs művészeti kifejezések sokszínűségének
bemutatása, közvetítése, a társadalmi hasznosság, fejlődés szolgálatában. Színházi eseményeken
keresztül al apvető társadalmi kérdések kibeszélésének, alapvető 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 teljessé tétele, az élet minőségének javítása, fenntartható életvitel kialakítása,
egy befogadó és nem kizáró színház működtetése.
Mert az

él hető

és

együttműködő

A színház 2015-ös évi
1.
2.

3.
4.
S.

6.
7.
8.

működése,

színházban hiszünk.

tevékenysége az alábbi nyolc szakmai területre, irányra fókuszált:

kortárs színházi-, színházi nevelési- és táncelőadások befogadása,
társadalmi felzárkóztató, konvertáló, közösségi programok létrehozása, közösségi színház
működtetése (60+ program, MU, a kultúra szigete projekt, OPEN Nemzetközi Közösségi
Színházi Fesztivál, közösségi színházi előadások befogadása),
kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása közszolgáltatási szerződés keretében,
egyéb szakmai programok szervezése, lebonyolítása (worksh op, foglal kozás, műhe lymunka,
fórum, fesztivál),
színházi nevelési, oktatási foglalkozások, programok létrehozása, lebonyolítása,
együttműködve kerületi iskolákkal (Káva Kulturális Műhe l y befogadása, együttműködés a M U
Terminál Kortárs Táncműhellyel),
saját programok, előadások, koprodukciók létrehozása, forgalmazása Budapesten és vidéken
(Pirézek, karamazav, Üzlet),
együttműködések, szakmai partnerek felkutatása, szakmai hálózatok kialakítása (KÖZért,
TÉT),
szakmai kiadvány publikálása (Parallel)

Ezzel a MU t evékenységének a fő szakmai céljai:

1.

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

2.

Kortárs fiatal, tehetséges alkotók befogadása, megmutatkozási lehetőség 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 le h etővé programkínálatával.

5.

A közösségi aktivitás serkentése, társadalmi 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.
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8.

Egyéb

művészeti,

oktatási

intézményekkel,

csoportokkal,

civil

szervezetekkel

való

együttműködés.

9.

Szakmai jelenlét támogatása, kulturális soksz ínűség erősítése.

1O. A diák- és gyerekszínjátszás népszerűsítése, tehetségkutatás.

A MU befogadó színházi működését alapvetően négy pillérre építi.
1.

Komplexitás

2.

Tehetségkutatás

3.

M obilitás

4.

In nováció

1. A MU befogadói tevékenységében a komplexitást helyezi előtérbe. Ez azt jelenti, hogy színházi,
színházi nevelési, bábszínházi és táncos előadás is szerepel repertoárjában. Ezen belül a MU
leginkább azokat a projekteket keresi, melyek egy adott társadalmi, közösségi problémával,
jelenséggel, konkrét, egy közösség, vagy közösségek által értelmezhető kérdéssel foglalkoznak.
2. A t ehetségek kutatása, bemutatása, felmutatása is fontos része a befogadásnak. Az alulról jövő
kezdeményezések támogatása, vagy az egyetemeken frissen végzett fiatal alkotók számára
megmutatkozási lehetőség biztosítása is része működésünknek.
3. A vidéken történő izgalmas színházi eseményeknek is igyekeztünk helyet biztosítani. A szakmai
mobilitás előmozdítása, amely láthatóan az elmúlt években kevés lehetőséget, figyelmet kapott,
elengedhetetlen és szükséges a hazai, kortárs színházi életben. Ezért folyamatosan igyekszünk vidéki
társulatokat, alkotókat, előadásokat is megmutatni a budapesti közönségnek. Folytattuk a tavalyi
évadban elkezdett színházi sorozatainkat:
- Az évad vendége: minden évadban egy vidéki közösség, alkotóműhely, társulat vendégszerepel a
színházban. Tavaly a celldömölki Soltis Lajos Színház volt vendégünk 4 alkalommal, idén a győri RÉV
Színházi és Nevelési Társulat.
4. Külön figyelmet fordítot tunk az innovatív kezdeményezések bemutatására is. Fontos számunkra a
kockázatvállalás, szakmai feladatnak, kihívásnak gondoljuk e kezdeményezések, legyen akár színházi,
akár táncos, felvállalását.
201S-ben e mission statement alapján válogattuk be az előadásokat, projekteket repertoárunkb a,
amelyben természetesen leginkább magyar kortárs előadások szerepelnek (Budapestről és vidékről
egyaránt), de figyelmet fordítunk klasszikus, gyermek- és ifjúsági, és lehetőségeinkhez mérten külföldi
előadások befogadására is.

Befogadott előadáso k
A MU 2015-ben 158 előadást fogadott be. Ebből 83 színházi, 72 táncos és 3 színházi nevelési előadás
volt. Összesen 19 bemutató volt a 158 alkalomból. A 19 bemutatóból 13 táncos, 6 színházi előadás
volt.
Befogadott események
Nemcsak előadásokat fogadott be az év során a MU, hanem fontos színházi eseményeknek,
fesztiváloknak is otthont adott. Így a nemzetközi Szólóduó Táncfesztiválnak, a nemzetközi Ll
Táncfesztiválnak, illetve második alkalommal került megrendezésre a színházban a FESZT-FEST, az
amatőr színjátszók, diákszínjátszók fesztiválja. Ezen programok mindegvik kiemelt ielentöséggel bír a
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hazai szakmai, kulturális életben. A fesztiválok révén
magyar, fiatal alkotók munkái kerültek bemutatásra.

kiemelkedő

előadások,

külföldi

és tehetséges

Részt vettünk a Színházak Éjszakája című programsorozatban is a Részvétel Napja c1mu
eseményünkkel. Teret adtunk szakmai workshopoknak, műhelybemutatóknak is. Így a Káva Kulturális
Műhely fórumának is, valamint a színházunkban állandóan működő MU Terminál hallgatóinak egész
estés bemutatóinak, műhelymunkáínak.

Egyéb tevékenységek
Ezen felül a MU egyéb szakmai tevékenységeket is végez. Így például 2015-ben három alkalommal
jelentette meg Parallel című kiadványát 500 példányban. A Trafóval közösen alapított, a kortárs tánc
egyik l egkiemelkedőbb elismerését, a Lábán-díjat idén is kiadtuk két tehetséges alkotónak.
Folyamatosan próbálunk visszajelzéseket kapni a nézőktől kérdőív formájában. Az idei felmérés
(2015. februári adatok) eredményeképpen megállapítható: a MU törzsközönsége a 26-35 év közötti
nők (39,06%) közül kerül ki. Ugyanakkor a tavalyi adatokhoz képest nőtt a 60 év feletti látogatók
száma (7%-os változás), illetve színházi nevelési és családi programjaink révén a 18 év alatti látogatók
száma. Nézőink jelentős része leginkább a barátok révén jut el a színházba, illetve a színház facebook
oldalán és honlapján keresztül. Viszont itt is nőtt a tavalyihoz képest a honlap és facebook
látogatottságunk. Még érdekes adat, hogy nőtt a férfinézők száma, illetve hogy egységesebben
elégedettek a látogatók a programkínálattal (l-es vagy 2-es osztályzatot az 5-böl nem is kapott a
színház, a válaszadók 51,5%-a teljesen elégedett a programokkal).
A MU Színház egyéb közszolgáltatási, közösségi programjai
A MU Színház 2014-ben a profilját a befogadás mellett közösségi színház működésével egészítette ki.
Ezzel a társadalmi és szakmai felelősségvállalás erősítését, azon belül is a közösségteremtés,
közösségfejlesztés, a kreativitás fejlesztését, a tehetségkutatás, innováció, kísérletezés előmozdítását
tűztük ki célul.
Milyen programokkal igyekezett ezt a MU elérni 2015-ben?
TIE ELŐADÁSOK
A Káva Kulturális Műhely az elmúlt 20 évben az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb színházi
neveléssel foglalkozó színházi műhellyé nőtt e ki magát. Együttműködésünk két éve indult el egy
koprodukcióval, és célkitűzéseink, színházról alkotott elképzeléseink, gondolataink annyira közösek,
hogy 2013 januárjától egy épületben működünk együtt. Így a Káva Résztvevő Színháza parallel
működik a MU befogadó-és közösségi színházával. Színházi felfogásunk azonos: a nézőt nemcsak
passzív szemlélőnek, hanem résztvevő, aktív jelenlévőnek is gondoljuk. Meggyőző szakmai jelenlétét
mutatja a Kávának, hogy az elmúlt két évben két rangos díjjal jutalmazták működésüket (ERSTE,
Katalizátor-díj). A Káva folyamatosan biztosít TIE színházi nevelési foglalkozásokat, előadásokat a
kerület iskolái számára a MU Színházban.
2015-ben 68 TIE előadás valósult meg a színházban, 1871 résztvevővel.
RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
A Káva nemcsak gyerekeknek tartott TIE előadásokat, hanem színházi programmal a felnőtteknek is
A részvétel itt együttgondolkodást jelent, melynek során a
kínált részvételi lehetőséget.
résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy értelmezzék a drámai helyzetet, megvizsgálják minél több
szemszögből, próbálják megérteni és színházi, művészi eszközök segítségével értelmezni azt.
A Résztvevő Színházában a részvétel nem lehet kényszer, minden esetben egy l ehetőség, amivel saját
belátásuk szerint élhetnek a résztvevők. Az alkotók és a színészek munkája abban áll, hogy
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megteremtsék azokat az inspiráló erőket, amelyek arra indítják a rés z tvevőket, hogy önmaguktól
vágjanak bele a kutatásba.
Az évben 14 részvételi színházi előadás valósult meg, mintegy 600 ember e l őtt.
Közösségi színházi működésünk kiszél esítése érdekében öt szervezettel közös hálózat kiépítését
indítottuk el. Partnereink: Jurányi Inkubátorház, Káva Kulturális Műhely, KoMa, Mentőcsónak Egység,
SIN Kulturális Központ. Célunk, hogy a közösségi színházat minél szélesebb rétegben megismertessük,
hogy közönségünk számára e színházi formát is elérhetővé tegyük.
A hálózat (KÖZért) tagjai az alábbi form ában kívánnak együttműködni:
tapasztalatcsere
t udásátadás
közös projektek lét rehozása
közös kommunikáció
erőforráso k összevon ása
külfö ldi minták, partnerek felk ut atá sa

DIÁK-ÉS GYEREKSZÍNJÁTSZÓ CSOPORT MŰKÖDTETÉS E

Közösségf ej leszt és céljából a M U Színházban működő és a színházzal szorosan együttműködő Káva
Kulturális M űhely diákszínjátszó és gyerekszínj át szó csoportot foglalkoztat a kerül etben lakó
gyerekek számára. A terv olyan közösségek kialakítása, mely a színjátszást nem célként, hanem
alapvetően eszközként használja a kreativitás, a gondolkodás és a véleményformálás fejlesztése,
bátorítása érdekében. A munka során így a tehetségkutatás és fejlesztés kerül előtérbe. Vagyis a
színházat ebben a programban komplex pedagógiai eszköznek és az önkifejezés lehetőségének
tekintjük.
Az évben összesen 66 diák-és gyerekszínjátszó foglalkozás valósult meg, 818 összlétszámmal.
TANTERMI E LŐADÁSOK

A 2011-ben két t antermi e lőadást hoztunk létre Erőszak és Szület és cimmel. A program révén, mely
tulajdonképpen egy 2 x 45 perces alternatív tanóra, nem egy történetet mesélünk el, hanem konkrét
tudásanyag átadásával és sok kis helyzettel a program ciméül is szolgáló témát ismertetjük a
gyerekekkel, vagy az adott probléma okait, megjelenési módjait mutatjuk be és megoldási
javaslatokat kínálunk prevenciós jelleggel. 2012-ben egy újabb tantermi foglalkozást készítet t ünk el a
Szputnyik Hajózási Társasággal közösen. A 17-18 éveseknek készült Plrézek az előítéletek, a
rasszizmus témáját veszi alapul. Az e l őad ássa l budapesti - főleg kerületi - és vidéki iskolákat egyaránt
felke resünk. Sőt célunk olyan t elepülésekre is eljutni, ahol a kulturális szolgáltatás szegényes.
Az évben mintegy 425 diáknak 17 Pirézek valósult meg.

Ebből

7 vidéki

előadás

volt.

KONVERTÁLÓ, KÖZÖSSÉGI PROJEKTE K

MU, a kultúra szigete
2013 szeptemberétől 2014 júniusáig tartott Roseto-projekt című programunk. A projekt során három
kerületi civil közösséggel, szervezettel dolgozott együtt három drámapedagógus: egy diák
közösséggel, egy nyugdíjas közösséggel, és egy álláskereső, kisgyermekes anyukákat tömörítő
csoporttal. A program témája a kirekesztés és a megkülönböztetés jelenléte volt az adott csoport
életében, a problémák feltérképezésével és megoldási javaslatok keresésével. A három célcsoporttal
való foglalkozás során nagy hangsúlyt fektettünk az egyes csoporttagok önkifejezési módjainak és
problémamegoldó
képességének
fejlesztésére
is.
A
projekt
a Káva
Kulturális
M űhely drámapedagógusai és színházi szakemberei vezetésével, havi rendszerességgel meghirdetet t
foglal kozások keretében valósult meg, a program második fe lében pedig fórumszín házi form a
keretében a csoportoknak közös fellé pésre bizt osítottunk le h etőséget.

s

Ezt a programot folytattuk 2015 júniusától a MU, a kultúra szigete című projektünkkel. A
célcsoportunk a szépkorúak, de nemcsak a kerületben, hanem három vidéki helyszínen is (Tiszalúc,
Celldömölk, Inárcs). Mind a négy helyszínen havi rendszerességgel 10 hónapon keresztül
foglal kozásvezetők segítségével dolgozunk 5-15 fős közösségekkel. A helyszíneken 2016 áprilisára
elkészül egy-egy közösségi színházi e l őadás, amelyeket egy saját szervezésű fesztivál keretében
mutatunk meg áprilisban a MU Színházban. Közvetlen céljaink mellett (közösségfejlesztés,
kommunikációs, kapcsolatteremtő képességek fejlesztése) még a tudásátadás is szerepel a
programban, hiszen a projekt elején szakmai képzést biztosítottunk a résztvevő civil egyesületek
tagjainak.
Az évben a projekt során 52 foglalkozás (524
valósult meg.

résztvevővel),

egy workshop és egy prezentációs nap

60+ PROGRAM
TÁNCÓRÁK IDŐSEBBEKNEK
- átmozgató óra és szabad tánc 60 percben 2012 március elejétől elindult első önálló programunk célzottan e korosztálynak, mely a közösségi
játékra, aktivitásra, élményre épít egy átmozgató táncóra keretében, Táncórák idősebbeknek címmel.
A foglalkozás első fele átmozgató tornából, tréningből, a második fele mozgásra, táncra építő
improvizációs játékból áll.
A foglalkozást Garai Júlia táncművész vezeti, irányítja, aki már fog lalkozott idősebbekkel, azaz kellő
tapasztalattal, türelemmel, nyitottsággal rendelkezik.
Programunk részévé tettük a színházlátogatást is, így a résztvevőknek e lőadásokat ajánlunk a MU
Színház repertoárjából. Vagyis egyrészt részvevőként, másrészt nézőként vesznek részt a programban.
Hisszük, hogy a játékkedv, kreativitás, szellemi aktivitás nem életkor függvénye.
A már több éve működő programunk sikerét mutatja, hogy 60+-os csoportunk nemcsak passzív
szemlélője a színháznak, hanem aktív létrehozói is (színházi és táncos előadásokban vesznek részt)
Passzív szemlélődés helyett aktív kezdeményezést ajánlunk ebben a funkciónkban is.
Az évben 36 fog lalkozást tartottunk, amelyek összlétszáma 432 volt.
TERMINI
A MU Terminál Kortárs Táncműhely 2005 óta dolgozik a színházban. A Terminálban éves szakmai
képzés folyik, melynek keretében egy évadon belül három alkalommal kapnak a fiatalok fellépési
lehetőséget a színházban. E fő tevékenység mellett pár éve elindította utánpótlásképző programját is
a Terminál, 2014-től pedig Termini címmel már 3 éves kortól biztosít tánctanulási lehetőséget a
kerületi gyerekeknek is.
Az évben nagyjából 780 foglalkozás lett megtartva, az összlétszám elérte az 5000-t.

Nézettségi adatok:
Fizető nézőszám

Látogatottság (%)
Előadásszám
Résztvevő

szám (kb.)

ÖSSZLÁTOGATÓ

9531
70,94
158
9670
19 201

Fő bb gazda sági mutatók:

Az adózott eredmény - 7.876.000 forint lett. Ennek három oka van:
2015. évi veszteséges vállalkozói tevékenység (a kávézó bevételének csökkenése)
a 2015. évre beké rh ető TAO támogatás, amely 7.200.000 fo rint volt, 2016. január 18-án
jelent meg a bankszámlánkon, így a 2015-ös könyvelésben ez a bevétel nem szerepelhetett.
Központi költségvetési támoga t ás csökkenése (-1.504.000 Ft.)

Közszolgáltatá si programok

A Xl. Kerület Újbuda Önkormányzata és a M U Színház 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 kívül is t ermészetesen vállal a MU a kerület számára kulturális és
oktatási szolgáltatást, valamint támogatást nyújt kerületi nyugdíjas civil szervezeteknek is.

Újbuda Jazz Fesztivál, 2005 - 2015
11. ÚJBUDA JAZZ FESZTIVÁL
2015. szeptember 1-6.

2005 őszén indult útjára az Újbuda Jazz Fesztivál. Az azóta már európai jelen tőségű, elsősorban a
kortárs, szabad improvizációs zene, avantgárd jazz képvise l ő i t bemutató koncertsorozatot 11.
alkalommal rendeztük meg, a kerület két meghatározó kulturális helyszínén, a MU Színházban és az
A38 Hajón. Évrő l évre izgalmas nemzet közi válogatást kínálunk a budapesti közönség számára, a fiatal
tehetségeket, és a műfaj legmeghatározóbb muzsikus egyéniségeit fe lvonultatva. A M U Színház
minőségi programkínálatának anyagi hátterét e l sősorba n az Új buda Önkormányzata által
rendelkezésre bocsátott keret biztosította, és ezt sikerült kiegészíteni az NKA Zenei Kollégiumának
támogatásával.
A 2015-ös fellép ők a MU színpadán :

Dukay Barnabás - Gadó Gábor - Grencsó István - Kováts Gergő - Meggyes Ádám - Fazekas Ábel Pozsár Máté - Ajtai Péter - Benkő Róbert - Miklós Szilveszter - Konrad Bauer - Johannes Bauer Matthias Bauer - Louis Rastig - Tomek Gadecki - Marcin Bozek - Vj Pa nnaula - Tóth Viktor - Hodek
Dávid - Bart Maris - Szandai Mátyás - Simple One
A két nap alatt 190
mint 2014-ben.

néző

volt a MU Színházban. Ez 86,3%-os nézettséget jelentett, ami 5%-kal több,

15. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ V ERSENY
A MU Színházban 2015. november 22-én zajlott le Budapest Fővá ros Xl. Kerületi Újbuda
Önkormányzatának 15. Vers- és Prózamondó Versenye.

A versenyre 96 fő általános és középiskolás korú diák nevezett be. A kategóriák meghallgatását az
előző évek bevett gyakorlatának megfelelően két zsűri végezte - a prózát a Stúdiószínpadon, a vers
kategóriát a Színházteremben. A zsűri tagjai: Újbuda Önkormányzatának képviseletében Jankó István
logopédus, a Kulturális és Köznevelési Bizott ság Elnöke, továbbá Bánfalvy Ágnes színművész, re ndező,
Baksa Imre szín művész, rendező, Fekete Ágnes drámapedagógus, Illyés Gyula és Kaleidoszkóp díjas
versmondó, Patonay Anita színész, drámatanár, a KÁVA Kulturális M űhely elnöke és Erős Balázs, a
M U Színház művészeti vezetőj e értékelték a versenyzőket.

7

A két zsű ri a gyerekek prod ukcióit elem ezte, szakmailag értékelte, a legjobbakat pedig értékes
könyvutalványokkal jutalmazta.

MU. mint szervezet
A MU Színház stábja 10 főből áll.
A tevékenységek az alábbi feladatkörökre összpontosulnak:
Az inté zmény irá nyítása, művészeti, gazdasági vezetése, ügyvezetői teendők ellátása, a
szervezeti tevékenységhez kapcsolódó ügyek koordinálása: művészeti vezető-igazgató,
gazdasági vezető, összesen 2 fő.
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs fe ladatok ellátása, kapcsolattartás,
közönségszervezés, marketing-PR feladatok leszervezése, ellátása: sajtós-PR,
közönségszervező-m a rketi nges, összesen 1 fő .
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs fe ladatok ellátása, titkári fe ladatok
elvégzése, iroda vezetése, a kiegészítő tevékenységek ellátáshoz szükséges emberek (ruhatár,
pénztár, ügyelet) munkáj ának 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, műszaki feladatok leszervezése, koordinálása, együttműködés az alkotókkal,
gondnoki fel adatok ellátása: műszaki vezető, összesen 1 fő
Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, műszaki
fe ladatok végrehajtása, együttműködés a befogadott alkotókkal: technikus, összesen 1 fő
Az intézmény arculatához, kommunikációjához tartozó vizuális elemek megtervezése,
kitalálása, PR-megjelenések, saját kiadványok grafikai munkáinak elvégzése: grafikus, összesen
lfő.

Az intézmény kávézójána k működtetése, összesen 2 fő.
Emellett a MU saját 10-15 főbő l álló önkéntes stábot is fogla lkoztat. Az önkéntesek segítenek a
kiegészítő munkák elvégzésében (ruhatár, ügyelet, jegyszedés), valamint részt vesznek a MU szakmai
munkájában is.

Összességében elmondható, hogy a MU Színház egy nagyon mozgalmas, intenzív és szakmai
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 2015-ös évi működési
pályázaton, az utóbbi évekhez hasonlóan, a szakmai kuratórium a legmagasabb pontszámmal
értékelte a színház tevékenységét a független befogadó színházak között.
Ezek mellett a MU működésének egyik legfőbb eleme, a kerület kulturális, társadalmi életébe való
integrálódása is tovább mélyült. Ezt a folyamatot, ezt a működést, a kerülettel való együttműködést
kívánjuk folytatni, szélesíteni 2016-ban is.

Q(flJ.'-

Erő s Balázs
egyesületi elnök, MU Színház Egyesület

Budapest, 2016. május 24.

MU sZlnház
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Tárgyév:

Törvényszék:

101 Fővárosi Törvényszék
Beküldő

adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
El őtag

Első

Családi név

Viselt név:

laalá1.s

Születési név:

la alázs

Anyja neve:

!Kőhalmi

Születési ország neve:

IMagyarorsuíg

Születési település neve:

laudapcst

Születési ideje:

l 1191 1ls l-~ -~

utónév

További utónevek

Szervezet neve:

IMuSzínház Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám: ~~[~]~

Település: l sudapest
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Közterület jellege:

Köz terület neve: IK6rösy József
'--~~~~~~~~~~~~~~~~__..!

Lépcsőház :

Házszám:

Bejegyző

határozat száma:

Emelet:

~ -{ili]- lilil9 [aj 4 W

Szervezet adószáma:

!lf8föf5!71~Fl? -f2 - [4[3

neve:

Képviselő

aláfrása:

Ajtó:

f019 ·IPIKi·l 61ol2[sl 41 ]'l1l gl 9E/ [ll2

Nyilvántartási szám:

Képviselő

Jutca

jerős Balázs

K eltezés:

Budapest

~~~ - ~E -~§
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PK-142

Szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Az

egyszerűsített

éves beszámoló mérlege
Előző

év

Előző

év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

2 713

4815

1. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
1. Készletek

II. Követelések

2 213

1815

500

3 OOO

54 003

45 770

996

893

1089

1 723

51918

43154

Ill. Értékpapírok

e.

IV. Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

474

225

57190

50 810

54 711

46 835

53139

54 711

1289

-7 337

283

-539

2479

3 975

2 479

3 975

57190

50 810

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját töke
1. Induló

II.

tőke/jegyzett

töke

Tőkeváltozás/eredmé ny

Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény

alaptevékenységből

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

tevé ken ységből

1. Hatrasorolt kötelezettsegek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív

időbeli

elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:S.3
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szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző

1. Értékesítés nettó árbevétele

év

el6z6év
neryesbftése

(Adatok ezer forintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
tárgyév

el6zőév

tárgyév

előző év
helyesbftése

előző

év

tárgyév
el6z6 év
helyesbftése

20 57€

23 982

51301

5164S

5130]

51 64E

51 30]

5 1 64E

5130]

13

3

13

3

72 237

75 28E

oos

63 376

10 347

12072

516.U:

1191C

10 229

2. A ktivált saját teljesítmények
értéke
3 . Egyéb bevételek

- tagdíj, a lapítótól kapott
befizetés
- támogatások
· adományok
4 . Pénzügyi

műveletek

bev ételei

5. Rendkívüli bevételek
ebből:

- alapító tó l kapott befizetés
- támogatások
A. összes bevétel (1+2+3+4+5)

62

oos

63 37E

ebből: közllasznú tevékenység
bevételei

62 008

63 376

31621

35 781

5 216

6 315

36 837

42 09€

27 39S

33 31"1

4520

5 881

31918

39195

j uttatásai

510~

5 920

510"1

5 920

8 . Értékcsökkenési leírás

1271

1433

1481

1 68E

394

145

394

145

3~

40

3~

4C

6.

Anyagje ll egű

ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

1191(

10 225

62

ebből : vezető tisztségviselők

9 . Egyéb ráfordítások

10 . Pénzügyi

ráfordításai
Kitöltő

210

2 53

műveletek
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Szervezet neve:

lMu színház Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény- kimutatása

el6z6 év

előző év
helyesbítése

2.

(Adatok ez er forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység

előző

ttJrgyév

év

előző év
helyesbítése

tárgy év

összesen
előző

tárgyév
előző év
helyesbítése

év

11. Rendkívüli ráfordítások
8 . összes ráfordítás
(6+ 7+8+9+10+ 11)

60 719

70

ebből : közhasznú tevékenység
ráfordításai

60 719

70 713

1289

.7 337

283

1289

. 7 337

1289

-7 337

41120

2 500

e.

Adózás

előtti

eredmény (A-B)

70 665

83162

60 719

70 713

.539

1572

. 7 876

283

. 539

1572

. 7 876

283

. 539

1572

-7 876

39 616

4112C

39 616

2 366

2 500

2 366

71~

12 44~

9 946

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott o sztalék

E . Tárgyévi e redmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

B . Helyi önkormányzati
kö ltségvetési támogatás
C . Az .Európai Unió strukturális
alapJarból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D . Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
ren delkezése szerinti
felhasználásá ról szóló 1996. évi
CXXVl.töNény a lapján kiutalt
összeg

se

6~

5!

6E

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

rU

1.1 Név
Színház Egyesület

1.2 Székhely
Irányítószám:

[~]~!!:~

Közterület neve:

Település:

Lle_u_d_a...:.p_e_s_t_ _ __ _ __ __ _ __ _ __ __ __ __.

K_ő_r_ö_s.:;..y_J_ó_z_
se__f_ _ _ __ __

'-J

1 Lépcsőház:

Házszám: 117

1.3 Bejegyző határozat száma:

Közterület jellege:

__.

Ajtó:

Emelet:

fil. IPIKl·l6lol2jsl4LJ1!1l9l9j4j l [1j2

1.4 Nyilvántartási szám:

[01I ~ - 1ols191sl4 [L

1.4 szervezet adószáma:

[lf8(0(5[7Ff<i"[7 -12i-'4[3

1.6 Képviselő neve:

!utca

j e_r_ő_s_B_a_láz_s_ _ _ __ _ __
L

_ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _~

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

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3 .1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

!Lásd. mellékelt szöveli!es beszámoló

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1

1
3 .3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma: 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő

verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK -142

Szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgyév

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgy év

Elózó év

Tárgy év

5.2

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kim utatása
(összesen)
Cél szerinti juttat ások kimutatása
(mindösszesen)

6.

Vezető ti sztségvise lők ne k

nyújtott juttatás

6.1 Tisztség
M űvészeti

A.

Vezető tisztségviselőknek

j uttatás (mindosszesen):

Kitöltő

év (1)

Előző

év (1)

vezeté'

Tisztség

6.2

Előző

Tárgyév (2)

5 92(

5 10~

Tárgy év (2)

nyújtott

verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
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5 920
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Szervezet neve:

IMuSzínház Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

Elözö év (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

72 23i

75 28~

se

sa

G. Korrigált bevétel [B·(C+D+E+F)]

72175

75 21S

H. Összes ráfordítás (kiadás)

70 66S

83162

3191E

39195

60 719

70 713

1572

-7 876

ebből :

e. 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 jellegCl ráfordítás

J . Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekü önkéntes
tevékenységet vé~ző személyek száma
&a közérdekú önk ntes tevékenységről szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás

ellátottság mutatói
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > l.000.000, · Ft]
Ectv. 32. § (4) b) {Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) e) {(ll+/2-Al·A2)1(Hl+H2)>=0,25}

Mutató teljesítése
Nem

~

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)12>= 10 fő]

D

~
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK- 142

Szervezet neve:
IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezés e:

Usbeth Gruwez

El őadása

David F ranco is Maenaut Kultur

Támogató megnevezése:

köz ponti költségvetés
ö nkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdá lko dó
Támogatás

2015.06.12 - 2015.12.31

időtartama:

Támogatási összeg:
-

ebből

306 052

a tárgyévre j utó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósiton összeg:
Támogatás típusa:

0
D
00
0

306 052
306 052
306 052
visszatérítendő

0

vissza nem térítendő

00

T árgyévben felhasznált összeg részletezése j ogcfmenként
Személyi
Dologi

306 052

Felhalmo zási
összesen:

306 052
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd. szoveges b es zámoló

Az uz1eu evoen vegzett Tooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa
Lásd. szöveges b eszámoló

. ..

..

K1tolt6 verzio:2.70.0 Nyomtatvany verzlo:5.3
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK- 142

Szervezet neve:
IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

12015. EVI EMMI MUKODES

EMMI

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

2015.03.01 . 2 015.12.31

időtartama:

Támogatási osszeg:
· ebből

32 OOO OOO

a tárgyévre jutó összeg:

• tárgyévben felhasznált összeg:
• tárgyévben folyósított összeg:
Támogarás típusa:

00
D
D
D

32 OOO OOO
32 OOO OOO
32 OOO OOO
visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált ö sszeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

27 211020
4 788 980

Felhalmozási
összesen:

32 OOO OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd . s zöveg es b eszámoló

Az uz1eu evoen vegzen robb teveKenysegeK es programoK oemutatasa
Lásd. s zöveg es beszámoló

• „

K1to lt6 verz l6:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 12.21.33

A

kettős

egyszerűsített

könyvvitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

EMMI KJ em elt Országos Forgalmazás Támog atása
EMMI

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

00

onkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása :
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015. 10.29 - 2015.1231

Támogatási összeg:

430 OOO

-

ebből

a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

430 OOO
430 OOO
430 OOO

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

430 OOO

Felhalmozási
ö sszesen:

430 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd . szöveg es beszám ol ó

Az oz1e11 evoen vegzen rooo teveKenys egeK es programoK oemUtatasa
Lásd . szóveges b eszámoló

-

..

..
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

EMMI Ki emelt Mobilitás Program Támogatása
EMMI

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
ónkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama :

12015.10.29 - 2015.12.31

Támogatási összeg:

700 OOO

-

ebből

a tárgyévre jutó osszeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

00
D
D
D

700 OOO
700 OOO
700 OOO
visszatérítendő

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dolo gi

700 OOO

Felhalmozási
összesen:

700 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges b emutatása:

Lásd. szoveges b eszámoló

AZ

uz1eu evoen vegzen rooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa

Lásd . szdveges beszámol ó

...

Krtoltö verzl6:2.70.0 Nyomtatvany verzlo:5.3
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági m elléklete

PK- 142

Szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

!Xl. K erület Kózszol gáltatásl szerz ődés

IXI. Kerületi Onkormányzat

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

0

önkormányzati költségvetés

00

nemzetközi forrás

0
D

Támogatás forrása:

más gazdálkodó
Támogatás időtartama :

2015.04.15 - 2015.12..31

Támogatási összeg:

2 365 923

-

ebbő l

a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás tlpusa:

2 365 923
2 365 923
2 365 923
vi sszatéríte nd ő

D

vissza nem

té rítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogclmenként
Személyi
Dologi

2 365 923

Felhalmozási
ö ss zesen:

2 365 923

Támogatás tárgyévi felhasználásának szö veges bemutatása:
Lásd. szöveges beszámol ó

AZ

u z1et1 evoen vegzen rooo teveKenysegeK es programoK oemuuuasa

Lásd . s zóveges beszámoló

..

Kltölto verzl6:2.70.0 Nyomtatvany verzlo:S.3
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A

kettős

egyszerűsített

könyvvitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK - 142

Szervezet neve:
jMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

Parallel Konárs M agazin Meg)elemetése

NKA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D

nemzetközi forrás

D
D

Támoga tás forrása:

más gazdálkodó
Támogatás

1201.5.05.11 - 201.5.12.31

időtartama:

Támogatási összeg:
-

ebből

1200 OOO

a tárgyévre 1utó osszeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1200 OOO
1200 OOO
1200 OOO
visszatérítendő

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
személyi
Dologi

1200 OOO

Felhalmozási
összesen:

1200 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges b emutatása:

Lásd. szoveges beszámol ó
1:

Az uz1et1 evoen vegzett rooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa
Lásd. szöveges beszámoló

Kitöltő
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A

kettős

egyszerűsített

könyvvitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

12015. évi Újbuda Jazz Fesz tivál Megrendezése

NKA

Támogató megnevezése:

00
D
D
D

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás lorrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

2015.07 .03 • 2 015.12.31

időtanama:

Támogatási összeg:
-

ebből

700 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

700 OOO
700 OOO
700 OOO
visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

700 OOO

Felhalmozási
ö sszesen:

700 OOO

Támog atás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd. szöveges beszámoló

AZ

uz1et1 evoen vegzen roou teveKenysegeK es programoK oemuwU1.sa

Lásd. s zöveges b eszámoló

Kitöltő

verzló:2.70.0 Nyomtatvány verzló:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 12.21.34
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

Színházi forgaJmzás
NKA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

12015.07.29 - 2015.12.31

időtartama:

Támogatási összeg:
-

ebbő l

00
D
D
D

700 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

700 OOO
700 OOO
700 OOO
visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenk ént
Személyi
Dologi

700 OOO

Felhalmozási
összesen:

700 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd. szöveg es

b ~ámoló

AZ

uz1eu evoen vegzen rouu teveKenysegeK es programoK oemuuuasa

Lásd. szöveges beszámoló

Kitöltő

verz l6:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 12.21.34

A

kettős

egyszerűsített

könyvvitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Sz ervezet nev e;

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

NKA T áncelöad ások Forgalm azása
NKA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
onkormányzati koltségvetés
Támogatás fo rrása:

0
0

nemzetközi forrás
más gazdálkod ó
Támogatás időtanama :

20 15 .07.29 - 2015.12.31

Támogatási összeg:

300 OO O

-

ebbő l

a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

00
0

300 OOO
300 OOO
300 OOO

Támogatás típusa:

visszatérítendő

0

vissza nem térítendő

00

Tárgyévb en f elhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

3 00 OOO

Felhalmozási
össze s en :

300 OOO

Támog atás tárgyévi felhas zn álásának szöveges b emutatása:
Lásd. szöv eges beszámoló

AZ

uz1et1 evoen v egzen Tooo teveKenyseg e K es programoK oe mutatasa

Lásd . szóv eg es b eszámoló

..

..
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK- 142

Szervezet neve:

IMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

NKA Miniszteri K eret
NKA

Támogató megnevezése:

közpon ti költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

0
0
0

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idótanama:

2015.04.14 . 2015.12.31

Támogatási összeg:

4 OOO OOO

-

ebből

a tá rgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
• tárgyévben folyósított összeg:

3 600 OOO
3 600 OOO
3 600 OOO

Támogatás tlpusa:

0

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált ös szeg részletezé se jogcímenként
Személyi
Dologi

3 600 OOO

Felhalmozási
összesen:

3 600 OOO

Támogatás tárgyévi felhaszná lásának szöveges bemutatása:
Lásd. szöveges beszámoló

AZ

uz1et1 evoen vegzen rouu teveKenysegeK es programoK oemutatasa

Lásd. szöveges beszámoló

. ..

K1toltő

..

..

verzi o:2.70.0 Nyomtatvany verz10:5.3
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A

kettős

egyszerűsített

könyvvitelt

vezető

egyéb szervezet

beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

szervezet neve:

lMu Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

NCTA • MU a kultúra szigete
NCTA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

00

más gazdálkodó

D

Támogatás idótanama:

2015.05.08 . 2015.12.31

Támogatási összeg:

15 577 OOO

· ebból a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
• tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

D
D

8 944 941
8 944 941
8 944 941

visszatérítendó

D

vissza nem térítendő

00

T árgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

6 400 800

Dologi

2 544141

Felhalmozási
összesen:

8 944 941

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd. szóveges beszámol ó

AZ

uz1et1 evoen vegzen rooo teveKenysegeK es programoK oemutatasa

Lásd. szöveges beszámoló

..

-
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kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
gyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-

A

142

M 1 - Mellékletek
Törvényszék: 101 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könywizsgálói jelentés

Melléklet csa tolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

PK-142-03 Jegyzökönyv

PK-H2-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

l&J

Melléklet csatolva:

D

Eredetivel rendelkezik:

l&J

Melléklet csatolva:

D

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Kitöltő

verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

D

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meghatalmazás

D
D

~

D
D
D
D

Nyomtatva: 2016.05.25 12.21 .34

Nyilvántartási szám:

~ K:J KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

1156

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2015

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 megtagadása , valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

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

1

18057447

Statisztikai fötevékenység:

1

Neve:

IMU Színház /EgyesüleU

Címe:

~! Budapest 11. ker. ,KÖRÖSI J U 17

Beérkezési határidö:

Beküldés módja:
Kapcsolat:

~

Megye:

0
1
1

12016.05.31

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül - http:lle lektra ksh.hu

KSH Győri főosztály

A kitöltéssel és adattovábbitással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a
honlapon:

http:llelektra.ksh.hu

A kérdöívet jóváhagyó vezető adatai

neve
Erős

Balázs

beosztása

telefonszáma

faxszáma

elnök

e-mail címe
balazs@mu.hu

A kitöltö adatai

neve

telefonszáma

ESZTOM Kft.

faxszáma

1ns7-8850

e-mail címe
kelemen.tamas@esztom.hu

1

Megjegyzés

A kérdőiv kitöltésére fordftott Idő :

1

100

j perc

Köszönjük az együttmüködésüket!
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Alapadatok
01 A nonprofit szervezet adószáma:

180574471 - 1 2 1 -

1

1

431

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

10133

-

Előadó-művészet

1

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

Nem je ll emző

0

ha nem jellemző, új NSZOR-kód: 1
A szervezet 2015-ben

1

-működött,

és jelenleg is működik

-működött,

de jelenleg már nem

-hivatalosan
03

1
@

működ i k

0

megszűnt

0

-gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése
még nem történt meg
-nem

működött ,

0

tevékenységét szüneteltette

0

-újonnan alakult szervezet, tevékenységét még nem
kezdte meg

0

Adatkarbantartás (Az adatkarbantartás i részt abban az esetben is kérjük kitölteni , ha a
szervezet nem műkö d ö tt !)
A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

01 Akarja javítani?

igen

0

nem

@

MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET

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

igen

0

nem

@

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.

02 Címe:
Város,

község :

BUDAPEST

Utca:

KÖRÖSI JÓZSEF U. 17.

lrányítószá

m

1117

1

lhsz. (hrsz.)

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1

MU

l -I

1

2 094 014
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A szervezet jelenlegi hivatalos
Akarja j avítani?

igen

képviselőjének

0

nem

adatai a nyilvántartásunk szerint:

@

Figyelem ! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerü l mentésre.
A szervezet hivatalos

képvi se l őjének

neve:

ERŐS BALÁZS

03

Címe:
Város,
község :

BUDAPEST

Utca:

KÖRÖSY JÓZSEF U. 17

lrányítószá

1117

m
A

képviselő

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1

1

e-mail címe:

l hsz. (hrsz.)
1
l -

I

2 094 014

1

A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:
Akarja javítani?

igen

0

nem @

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

1

Utca:

1hsz. (hrsz.)

lrányitószá

m
A szervezet postai

1

1-1

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1

t

e l érhetősége:

-a szervezet székhelyének hivatalos címe

@

05
-a

képvise l ő

címe

0

-levelezési címe
06 A szervezet e-mail címe:

0

1

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

igen

0

nem

@

,/:;-)/ ~

MU
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1. Alapinformációk

01 Az alapítás éve:

1

19941

A szervezet közhasznúsági státusza 2015-ben:

02 -nem közhasznú

0

-közhasznú

@

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

03

-egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése

0

-kisebb lakó-, munkahelyi körzet

0

-egy település

0

-több település, kistérség

0

-megyei

0

-több megye, régió

0

-országos

@

-nemzetközi

0

-nem határozható meg

0

A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája:

04

-(magán)alapítvány

0

-közalapítvány

0

-egyesület

@

-szövetség, mint az egyesület különös formája

0

-szakszervezet, mint az egyesület különös formája

0

- köztestület

0

-nonprofit gazdasági társaság

0

-egyesülés

0

-egyéb,

0
mégpedig:

1

/7 JJ.~
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Amennyiben a szervezet jogi formája Nonprofit Gazdasági
Társaság(?), kérjük, jelölje meg a többségi tulajdonost és a tulajdoni
hányadot!
-állami tulajdon

0

-önkormányzati tulajdon

0

-belföldi magánszemély tulajdon

0

05 -külföldi magánszemély tulajdon

0

-belföldi jogi

személyiségű

társasági tulajdon

0

-külföldi jogi

személyiségű

társasági tulajdon

0

-egyéb tulajdon,

0
mégpedig:
1--~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1

többségi tulajdon hányad %

1

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

igen @

nem

0

igen

nem

@

0

Ha alapitvány (1), közalapítvány (2), nonprofit gazdasági társaság (7), akkor lépjen a 2/8 /02. kérdésre!

(2fJ,_
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2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők
Voltak-e szervezetüknek 2015-ben nyilvántartott
-magánszemély tagjai
igen

nem

@

0

Ha igen, azok száma (fő)
(Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő
létszám csoportot!)
-10 fő alatti

0

-11-30 fő

@

-31-50

fő

-51 - 100

0

fő

0

-101 -200 fő

0

fő

0

-201 -500

-501-1000

fő

0

-1001 -2000

fő

0

-2001-5000

fő

0

-5001-10000 fő

0

- 10000 fő felett

0

-jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.)
01

igen

O

nem

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

0

személy tagszervezetei (egyesületek,

nem

Ha igen, azok száma (db)

/ /;fcc, ----
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- nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei
igen

O

nem

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

-100

fő

alatti

-101-500

fő

-501-1000

0

fő

-1001-5000

fő

0

fő

0

fő

0

feletti

0

-5001-10000
-10000

0

~lG-
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2/B Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők
Volt-e szervezetüknek 2015-ben fizetett alkalmazottja?
igen

@

nem

0

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 (fö)

5

részmunkaidőben

- legalább heti 20 órában - foglalkoztatottak száma (fö)

részmunkaidőben

- kevesebb mint heti 20 órában - foglalkoztatottak száma

5

(fö)

Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2015-ben egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre
magánszeméllyel?
igen
03

@

nem

0

Ha igen, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6. tábla 04
és 06 soraiban.
Ha igen az év során összesen hány magánszeméllyel? (~ivéve a~ egyéni
'
vallalkozokat!)

A szervezet bejelentkezett-e a

közérdekű

önkéntes

tevékenységről

szóló törvény szerinti fogadó

szervezetek nyilvántartásába?
igen

@

nem

0

Ha igen, volt(ak)-e 2015-ben a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek?

04

igen
Ha igen,

0

nem

a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma

(fő)

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje
(óra)
Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 05 és 06 kérdéseknél ne
vegyék számításba!
Volt-e szervezetüknek 2015-ben - a szervezettel önkéntes jogviszonyba n nem álló rendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?
igen

O

nem

@

05
Ha igen,

a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma

(fő)

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

M~wf( ),

B
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Végeztek-e alkalmanként - a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló - magánszemélyek
a szervezetük részére 2015-ben önkéntes munkát?
igen

06

@

nem

0

Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes munkát?
(segítők , tagok összesen , fö)
Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány órányi
önkéntes munkát végeztek? (óra)

~~/c (L-

MU ~; 'Égyesület
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ezer Ft-ban

3. A nonprofit szervezet bevételei 2015-ben

Ebből: pályázat útján

összes bevétel
Megnevezés

nyert

(továbbutalás i céllal kapott támogatások is )
b (b <= a)

a

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

02

-

kö ltségvetésbő l (országgyűlés ,

03

04

1

minisztériumoktól) származó nem
normatív
cn
·ro
ro

-

O>

0

központi alapokból (pl.
piaci Alap)

M unkaerő-

33120

33 120

6496

6 496

E
:rg

05

-

06

-

.E
~

·ro
:;:::;
e
0
a.
N

:o

TB alapoktól (OEP, ONyF)

Nemzeti
(NEA)

Együttműködési

Alaptól

:::i:::

07

személyi jövedelemadó 1 %-a

08

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

-

1

-

r

68

~~v/S--M~Íz Egyesület
1

1117 Budapest. Korosy József utca 17.
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ezer Ft-ban

3. A nonprofit szervezet bevételei 2015-ben

összes bevétel
Megnevezés

Ebből :

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

b (b <=a)

a

09

10

11

pá lyázat útján
nyert

normatív (fejkvótás)

(/)

·CO

co

O>

0

E

-

nem normatív

•CO

2 366

2 366

:;::;

ro
>N

e

·CO

E
'-

helyi költségvetési

intézm énytő l

0

-

,;:,,:.

12

e
0

i pa rű zési

adóból közvetlenül
felajánlott

A társasági adöröl és osztalékadöröl szölö tv. szeri nt
vállalkozásoktöl elöadö-müvészeti szervezetek. illetve
látvány-csapatsportok támogatási rendszerén keresztül
(TAO tám. )

13

-

helyi

(/)

14

·co
ro

O>

bankoktól, pénzintézetektő l ,
biztosítóktól

0

-

E

-

·CO

15

e

•CO

O>

vállalatoktól , társas vállalkozásoktól

co
E

:u
16

17

:o
.......
Q)

c:c

(köz)alapítványoktól , társadalmi
egyházaktól
pártoktól
szervezetektől ,

lakosságtól, magánszemélyektől ,
egyéni vállalkozóktól

~ ;f(_
~?.~/le (.

MU szttthéz e gyesület
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3. A nonprofit szervezet bevételei 2015-ben

ezer Ft-ban
összes bevétel

Megnevezés

E bbő l :

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)
b (b <=a)

a
állami, önkormányzati szervtől,
intézménytől , nemzetközi
programból (pl. Európai Unió)

18
cn
·ro
ro

E
-

19

válla latoktól, vállalkozóktól ,
bankoktól

C'l

0

-

·ro
"5

20

alapítványoktól, társadalmi
egyházaktól,
pártoktól

szervezetektő l ,

:o

!:!::::
;:::J

-

~

21

-

a;

9 251

magánszemély tagoktól

• Q)

-

>
Q)

..0

•-.
"'O

jogi személyektől , tag-, helyi és

C'l

23

ro

alapszervezetektől

1-

24

25

9 251

magánszemélyektől

22

-

pályázat útján
nyert

cn

~ Q)

Q)

.2:

Q)

•:J

e:

=N
·(/)
1

- .s::.
ro

a.N

..!!! :o

ex:~

~dl
eQ) ~
.:,,: >
•Q) Q)
> .D

2

állami, önkormányzati szervektő l
szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és
értékesítési bevétel
egyéb jogi és magánszemélyektől
szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és
értékesítési bevétel

12 072

~A(_

~j //e _

MU Szlnház Egyesület
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ezer Ft-ban

3. A nonprofit szervezet bevételei 2015-ben

Ebből : pályázat útján

összes bevétel
Megnevezés

nyert

(továbbutalás i céllal kapott támogatások is)
a

26

-

..:.:::
"O
N

3

•Q)

..:.:::

>-

O'l
Q)

..:.:::

:Q
Q)

33

kamatbevétel , kamatjóváírás

Q)

.e

Q)

32

tárgyi eszköz értékesítésböl
származó bevétel

ro

(9

N

-

6 543

·ro

:o

31

bérleti díjakból származó bevétel

"O
0

28

30

5 367

'iii

·ro

-

-

tevékenységbő l

>
Cl>
.e

27

29

vállalkozási

Cl>
......
·Cl>

b (b <=a)

N

ro
.e·Cl>

Q)
......

·Cl>

>
Q)
.e
......

pénzügyi műveletekből , befektetésekből
(pl. értékpapírhozam,
árfolyamnyereség)

0
...._
0
(/)

E
Q)

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön

(/)

>-

O'l

w

egyéb, mégpedig:

Összes bevétel 2015-ben (02+03+„„+32)

75 286

51 233

C?
Z J / e (...' -
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4. Adott támogatások, juttatáso k, adományok 2015-ben

Megnevezés

ezer Ft-ban

Belföldi
kedvezményezettnek

Külföldi
kedvezményezettnek

Az. összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 12. 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
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5. F őb b mérlegtételek 2015. december 31 .

eze r Ft-ban

Eszközök

01

Források

Hitelintézetekkel szemben i követelések (bevételek,
banki értékpapírok , folyószámla)

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

38 513

03

Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások

4640

04

Egyéb tartozások

3 975

05

Saját tő ke

46 835

.
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6. Költségek (ráfordítások) 2015-ben

ezer Ft-ban
Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti
díj)

01

Anyag-, áru-, készletbeszerzés

15 771

09

02

Szolgáltatás vásárlás (vállakozási szerződés alapján
végzett munka is)

25 837

10

03

Fog lalkoztatottak bruttó bérköltsége

31 108

11

Egyéb (az e l őzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások

04

Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja
12

Szervezet által nyújtott támogatások ráfordításai
(eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.)

05

Személyi jelleg ű egyéb kifizetések (étkezési
hozzájárulás, költségtérítés stb.)

Mun<áltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban

06 nyugdíj- és egészségbizt. járulék)

07

Értékcsökkenési leírás

08

Adóbefizetések (áfa, gépjá rműadó , társasági adó)

Pénzügyi

műveletek

ráford ításai (kamatfizetés,
árfolyamveszteség stb.)

187

Hiteltörlesztés

8 034

13

1 685

14 Felhalmozási és töke jellegű kifizetése

15

összes kiadás és költség (01 +02+03+ ....+13+14)
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Összefüggés
a 4. táblával!

51

~: d
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83 162

7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról

ezer Ft-ban

Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal kapott,
továbbadott is)

01

Bankoktól, pénzintézetektől , biztosítóktól

02

Vállaltoktól, társas vállakozásoktól

03

(Köz)alapítványoktól , társadalmi szervezete ktő l , egyházaktól , pártoktól

Beruházási támogatás

Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal adott
is)

04

Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak

05

Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak

06

(Köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak

Beruházási támogatás
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ezer Ft-ba n

8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

01

Új eszköz beszerzés, értéknövekedés

03

Új eszköz beszerzés, értéknövekedés

02

Haszná lt eszköz beszerzés , átvétel

04

Használt eszköz besze rzés, átvétel
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9. A szervezet alapítói között volt-e?

Belföldi magánszemély
01
Igen

@

0

Nem

Belföldi vállalat, váll alkozás
02

0

Igen

Nem

0

Belföldi költségvetési intézmény (példáu l óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény stb.)
03
Igen

0

Nem

0

Nem

0

Helyi önkormányzat
04

0

Igen

Kormány, kormányzati szerv, minisztérium
05

0

Igen

0

Nem

Külföldi magánszemély vagy szervezet
06
Igen

0

0

Nem

1 O. Amennyiben rendelkeznek fizetett alkalmazottal, azok demográfiai adatai, 201 5
(Amennyiben pontos értéket nem tud megadni kérjük becsülje meg a létszámot!)
01

Nő k

02

24 év alattiak száma

03

25-54 év közöttiek száma

04

55- 64 év közöttiek száma

05

65 év felettiek száma

06

Nyugdíjasok száma

07

Alapfokú

08

Középfokú

09

Felsőfokú végzettségűek

10

Csökkent

száma

4

végzettségűek

10

száma

vég zettség ű ek

száma

7

száma

munkaképesség űek

3

száma
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11 . Amennyiben 2015-ben végeztek szervezetük részére önkéntes munkát, a tevékenységek
között volt-e

01

a szervezet fenntartásához, működéséhez szükséges adminisztratív munka (ügykezelés,
könyvelés)
Igen

0

Nem

0

a szervezet anyagi hátterének biztosításához szükséges munka (pályázatírás, adománygyűjtés)
02
Igen

0

Nem

0

a szervezet alaptevékenységéhez, céljához kötödö munka
03
Igen

@

Nem

0

segítségnyújtásként, más szervezet, intézmény, magánszemélyek számára végzett munka
04
Igen

0

Nem

0
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