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Közhasznú szakmai szervezetként missziónk a kortárs művészeti kifejezések sokszínűségének
bemutatása, közvetítése, a társadalm i hasznosság, fejlődés szolgálatában. Színházi eseményeken
keresztül alapvető társadalmi kérdések kibeszélésének, alapvető emberi helyzetek felmutatásának
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

élhető

és

együttműködő

A színház 2016-os évi

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, létrehozása, közösségi akciók
létrehozása),
3. kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása közszolgáltatási szerződés keretében,
4. egyéb szakmai programok szervezése, lebonyolítása, befogadása (workshop, foglalkozás,
műhelymunka, fórum, fesztivál),
5. színházi
nevelési,
oktatási foglalkozások,
programok
létrehozása,
lebonyolítása,
együttműködve kerületi iskolákkal (Káva Kulturális Műhely befogadása, együttműködés a MU
Terminál Kortárs Táncműhellyel),
6. saját programok, előadások, koprodukciók forgalmazása Budapesten és vidéken (karamazov,
Üzlet, Bekkanko a grimaszdémon, TIKK, CMMN SNS PRJCT, Ezüstlakodalom),
7. együttműködések, szakmai partnerek felkutatása,
8. szakmai kiadvány publikálása (Parallel)
1.
2.

Ezzel a MU tevékenységének a fő céljai:

1.

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

2.

Kortárs fiatal, tehetséges alkotók befogadása,
számukra, újszerű előadások bemutatása.

3.

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

megmutatkozási

lehetőség

biztosítása

működésébe.

4.

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

10. A diák- és gyerekszínjátszás népszerűsítése, tehetségkutatás.
A MU befogadó színházi működését alapvetően négy pillérre építi.
1.

Komplexitás

2.

Tehetségkutatás

3.

Mobilitás

4.

Innováció

1. A MU befogadói tevékenységében a komplexitást helyezi előtérbe. Ez azt jelenti, hogy színházi,
színházi nevelési 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. Tudatosan keressük azokat a
társadalmi, szociális témákat, melyekkel megszólíthatjuk közönségünket.

Emellett 2016-ban a MU arra törekedett, hogy az alkotókkal az együttműködési gesztust erősítse.
Szorosabb szakmai kapcsolattal, intenzívebb kommunikációval igyekezett támogatni, segíteni az
alkotókat. Amellett, hogy igyekeztünk minél több új előadást befogadni, nagy hangsúlyt fektettünk a
továbbjátszásokra, egy-egy előadás kijátszására, műsoron, repertoáron tartására.
2. A MU a befogadói funkciójával a tehetséggondozást is előtérbe kívánta helyezni működésében .
Célunk, hogy minél több fiatal alkotó kapjon megmutatkozási lehetőséget nálunk, legyen az színházi
vagy táncos alkotó, illetve alkotóközösség. Ehhez viszont partnerekre volt szükségünk: évek óta segíti
munkánkat a Füge Produkció, a Manna Produkció, a SÍN Kulturális Központ, a Műhely Alapítvány. Ezen
szervezetek segítségével olyan alkotók kerültek a MU látókörébe, akik a jelenlegi repertoár több mint
felét jelentik.
Ugyanakkor igyekszünk partnereink segítsége mellett önálló tevékenységünkbe is beilleszteni a
tehetségkutatást. Így került be például az inárcsi KB 35 vagy Tárnoki Márk és csapata (FAQ) a MU
repertoárjába, akik egy kilencedik kerületi pincehelyiségben játszottak azelőtt. Tárnoki Márk már a
Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, ez is mutatja, hogy e tevékenységünk mennyire sikeres
az egész színházi terület szempontjából.
Akár partnereink segítségével, akár saját kutató tevékenységünk által tehát az alulról jövő
kezdeményezések támogatása, vagy az egyetemeken frissen végzett fiatal alkotók számára
megmutatkozási lehetőség biztosítása is fontos 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. 2016-ban a győri RÉV Színházi és
Nevelési Társulatot valamint a celldömölki Soltis Lajos Színházat láttuk vendégül.
4.Külön figyelmet fordítottunk az innovatív kezdeményezések bemutatására is . Fontos számunkra a
kockázatvállalás, nagy szakmai feladatnak, kihívásnak gondoljuk e kezdeményezések - legyen akár
színházi, akár táncos - felvállalását.
2016-ban e mission statement alapján válogattuk be az előadásokat, projekteket repertoárunkba,
amelyben természetesen leginkább magyar kortárs előadások szerepeltek (Budapestről és vidékről
egyaránt), de figyelmet fordítottunk klasszikus, gyermek- és ifjúsági, és lehetőségeinkhez mérten
külföldi előadások befogadására is.

Befogadott előadások
A MU 2016-ban 159 előadást fogadott be. Ebből 87 színházi, 72 táncos előadás volt. Összesen 25
bemutató volt a 159 alkalomból. A 25 bemutatóból 13 táncos, 12 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 harmadik alkalommal került megrendezésre a színházban a FESZT-FEST, az
amatőr színjátszók, diákszínjátszók fesztiválja.
Ezen programok mindegyik kiemelt jelentőséggel bír a hazai szakmai, kulturális életben. A fesztiválok
révén kiemelkedő külföldi előadások, és tehetséges magyar, fiata l alkotók munkái kerültek
bemutatásra.
Ezen kívül teret adtunk szakmai workshopoknak, műhelybemutatóknak is. Így a Káva Kulturális Műhely
működő MU Terminál hallgatóinak egész estés
bemutatóinak, műhelymunkáinak.

fórumának is, valamint a színházunkban állandóan

Saját előadások
Ahogy a beszámolóból olvasható, a MU profiljába nemcsak a befogadás tartozik, hanem saját
előadások , programok szervezése, lebonyolítása is a MU Színházban, valamint külső helyszíneken,
leginkább koprodukcióban (Üzlet, karamazov, Bekkanko, a grimaszdémon, TIKK, CMMN SNS PRJCT,
Ezüstlakodalom).
Az Üzlet már több éve repertoáron lévő TIE előadásunk a Káva Kulturális Műhellyel együttműködve.
a MU Színházban játsszuk az előadást, de más budapesti helyszínen, főleg iskolákban, vagy
vidéki játszóhelyeken is szerepelünk vele.
Alapvetően

A karamazov már ötödik éve műsoron van. Az előadás kiemelkedő szakmai és nézői érdeklődést váltott
ki, így az egyik legnépszerűbb előadásunk már évek óta . Az előadást a Függetlenül Egymással
Közhasznú Egyesülettel közösen hoztuk létre még 2012-ben és négy, különböző színházból érkező
színész ves z részt bene.
A Bekkanko, a grimaszdémont a celldömölki Soltis Lajos Színházzal közösen mutattuk be. A MU
Színházban, Celldömölkön és egyéb vidéki helyszínen forgalmaztuk. A produkció a Soltis Lajos
Színházzal már évek óta tartó szakmai kapcsolatunk eredménye .
A TIKK egy hármas koprodukció: a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület mellett az alkotók a KB
35 Inárcs tagjai. A társulat egyébként színházi repertoárunk egyik fontos alkotógárdája. Nagyszerű
eredménynek gondoljuk, hogy egy vidéki csapat havi rendszerességgel tud játszani nálunk élénk
érdeklődés mellett.
Előadásszámok:

Üzlet: 17 (ingyenes program), 454 résztvevő
karamazov: 7 előadás, 374 fizető néző, nézettség: 97,6%
Bekkanko, a grimaszdémon: 7 előadás, 638 néző, nézettség: 59%
TIKK: 2 előadás , nézőszám: 83 fő, nézettség: 103%
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A MU Színház közösségi színházi programjai

Közösségi színházi funkciónk és művészeti koncepciónk leginkább arra a sajnálatos társadalmi
jelenségre épít, amely leginkább a 2008-as gazdasági válság után lett tetten érhető világszinten . E
folyamat eredménye a közéletet és a mindennapokat is meghatározó előítéletek, az elmagányosodás, a
gyűlölet előre törése, valamint a közösségek felbomlása. Ugyanakkor e társadalmi válság
robbanásszerű technikai fejlődést és kommunikációs lehetőségeket is hozott magával. Ma már
mindenki feltölthet saját videókat a netre, bárki írhat egy blogot, vagyis az emberek a saját kultúrájuk
kialakításában tudnak tevőleges részt venni. Ezeket a folyamatokat, ezt a kettőséget a ma színházának
tudnia kell értelmeznie.
Így a színház - nemzetközi szinten is - egyik legfontosabb alapkérdése lett: mit jelent a jövőben az a
szó, hogy „ színház", mit jelent színházban alkotni, gondolkodni?
Ebben a társadalmi környezetben egy színházi tevékenységet a társadalmi hasznossága alapján
érdemes értelmezni. A színházi kommunikáció akkor lehet értelmes és hasznos, ha olyan térben,
környezetben történik meg, amelyben mindenki számára a megélés lehetősége biztosítva van. A
megélt tér élményekre, a személyességre, az interakcióra épít.
Éppen ezért a művészeti koncepciónk szervez része az interakcióra, közösségi élményekre és a
személyes átélésre építő produkciók befogadása. E produkciók jellemzője lehet még, hogy a benne lévő
embereket cselekvésre ösztönzi, akik egymással kommunikálnak, interakcióba lépnek, sőt egymástól
tanulnak, miközben kreativitásukat használjak. Az ilyen típusú előadások az egyén képességeinek,
kommunikációs képességének, kreativitásának fejlesztésére is szolgálhat.
Egy közösségi színházi projektet az alábbi szempontok alapján definiálunk:
1. részvételen alapuló színházi kommunikációra épít,
2. vagy egy adott közösség számára készül, vagy a kreativitásra építve a civilek és az alkotók
közreműködésével a közös alkotás lehetőségét kínálja fel,
3. a megcélzott közösség tagjai elkerülhetetlenül interakcióba lépnek egymással,
4. passzív szemlélődés helyett inkább a tett, a cselekedet és a részvétel gesztusát kínálja a
befogadó számára.
Közösségi színházi működésünk TIE előadások, diákszínjátszó befogadására (az épületben működő Káva
Kulturális Műhely által), közösségi és részvételi színházi előadások létrehozására, befogadására,
közösségi színházi fesztivál megrendezésére, egy kerületi szép korú csoporttal való foglalkozássorozatra, a TerM ini működésére (a MU Terminál képességfejlesztő, tehetségkutató, közösségi
programja), klubszínházi és egyéb közösségi események generálására fókuszál.

SAJÁT KÖZÖSS~GI SZÍNHÁZI TEV~KENYS~G
A CMMN SNS PRJCT egy különleges közösségi színházi előadás, amely a rendező Molnár Csaba, a MU
Színház és a SÍN Kulturális Központ együttműködésében jött létre. A CMMN SNS PRJCT (common sense
project) vándor-előadás. Megvásárolható. A különösen hangzó, egyedi, művészeti-gazdasági
koncepciót a svájci Martin Schick és argentin alkotótársa, Laura Kalauz dolgozták ki 2011-ben.
Világszerte játsszák, eddig már 90 alkalommal léptek vele színpadra, és világszerte eladják a produkciót.
Az előadás egy aukció. Az elárverezett tárgyak (dolgok, fogalmak ... ) között szerepel magának az
előadásnak a színpadra állítási joga is. Budapesten a jogot Molnár Csaba vásárolta meg, természetesen
szimbolikus áron . A jogok újbóli érvényesítésére, azaz a CMMN SNS PRJCT új, magyar bemutatójára egy
évvel az árverezés után, 2016. november 26-án, a II. OPEN Nemzetközi Közösségi Fesztiválon került sor.
Az Ezüstlakodalom előzménye a MU, o kultúra szigete programunk, amely 2015 nyarán indult el négy
helyszínen: Celldömölkön, Inárcson, Tiszalúcon és a MU Színházban. Ennek a közösségi programnak mi
voltunk az ötletgazdája : mind a négy helyszínen havi rendszerességgel 10 hónapon keresztül
foglalkozásvezetők segítségével dolgoztunk 5-15 fős szép korú közösségekkel a kultúra témájában (a
programról kiadvány is készült, ezt is mellékeltük a pályázatunkban. Online elérhető:
http://www.mu.hu/sajto/mu-a-kultura-szigete-kiadvany). A helyszíneken 2016 áprilisára elkészült egyegy közösségi színházi előadás, nálunk az Ezüstlakodalom című . Az előadásban tehát 60-90 év közötti
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civilek szerepelnek, saját történeteiket, írásaikat dramaturg segítségével (Róbert Júlia) Sereglei András
rendező, drámatanár vezetésével állítottuk színpadra 2016. április 16-án.
2016. júniusától létrehoztuk az előadás tantermi verzióját is. Magyarországon rendhagyó módon 60-90
év közötti civilek mentek el iskolákba és tartottak tantermi előadást 17-18 éveseknek!
Statisztikai adatok:
Ezüstlakodalom: 3 előadás, 272 fizető néző, nézettség: 82,42%
Ezüstlakodalom tantermi verzió: 3 előadás, 80 résztvevő
CMMN SNS PRJCT: 1 előadás: 70 fizető néző, nézettség: 63%

TIE ELŐADÁSOK
A Káva Kulturális Műhely az elmúlt 20 évben az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb színházi
neveléssel foglalkozó színházi műhellyé nőtte ki magát. Együttműködésünk három 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 években két rangos díjjal jutalmazták működésüket (ERSTE, Katalizátor-díj).
Együttműködésünk később egy társadalmi programunkban (Roseto) való közös munkával is bővült. A
Káva folyamatosan biztosít TIE színházi nevelési foglalkozásokat, előadásokat, drámaórákat a kerület
iskolái számára a MU Színházban.
2016-ben 71 TIE

előadás

valósult meg a színházban, 1783

2016-ban 14 drámaóra valósult meg, 278

résztvevővel.

résztvevővel.

R~SZVtTELI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

A Káva nemcsak gyerekeknek tartott TIE előadásokat, hanem színházi programmal a felnőtteknek is
kínált részvételi lehetőséget. A részvétel itt együttgondolkodást jelent, melynek során a résztvevőknek
lehetőségük nyílik arra, hogy értelmezzék a drámai helyzetet, megvizsgálják minél több szemszögből,
próbálják megérteni és színházi, művészi eszközök segítségével értelmezni azt. Ez a gyakorlatban azt
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 szereplők sorsát, a történet menetét.

A Résztvevő Színházában a részvétel nem lehet kényszer, minden esetben egy lehetőség, amivel
saját belátásuk szerint élhetnek a résztvevők. Az alkotók és a színészek munkája abban áll, hogy
megteremtsék azokat az inspiráló erőket, amelyek arra indítják a résztvevőket, hogy önmaguktól
vágjanak bele a kutatásba.
Az évben 8 részvételi színházi előadás (3050 gramm, Lady Lear) valósult meg, mintegy 352 ember előtt.
Ezeket az előadásokat, mivel a részvételiségre építenek, korlátozott férőhelyre lehet csak meghirdetni.
Ahhoz, hogy az interakció működjön a 40-60 fő körüli maximális nézőszám az ideális.
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DIÁK-tS GYEREKSZÍNJÁTSZÓ CSOPORT MŰKÖDTETtSE

Közösségfejlesztés céljából a MU Színházban működő és a színházzal szorosan együttműködő Káva
Kulturális Műhely diákszínjátszó és gyerekszfnjátszó csoportot foglalkoztat a kerületben 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 55 diák-és gyerekszínjátszó foglalkozás valósult meg, 740 összlétszámmal.
A foglalkozások mellett a színjátszócsoportnak előadása is volt, illetve június elején diákszínjátszó
néző volt jelen .

találkozó is szerveződött. Ezeken az alkalmakon 170

A Káva utánpótlásképzés céljából, 12 fős stúdiót is működtett. Az évben 8 alkalommal tartottak
foglalkozást a stúdiósoknak.
A felnőttképzésben is részt vesz a Káva . Idén egy alkalommal tartottak tréninget civileknek 30-35 fő
részvételével .

KONVERTÁLÓ, KÖZÖSStGI PROJEKTEK, KÖZÖSStGI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
MU, a kultúra szigete, Gyerekkorunk 56'
A színház egyik fő feladata, hogy a társadalmi funkcióját olyan programokkal is erősítse, amely a civilek
aktivizálásra épít. Ezt a célkitűzésünket folytattuk 2015 júniusától a MU, a kultúra szigete című
projektünkkel. A célcsoportunk a szép korúak voltak, de nemcsak a kerületben, hanem három vidéki
helyszínen is (Tiszalúc, Celldömölk, Inárcs). Mind a négy helyszínen havi rendszerességgel 10 hónapon
keresztül foglalkozásvezetők segítségével dolgoztunk 5-15 fős közösségekkel. A helyszíneken 2016
áprilisára elkészült egy-egy közösségi színházi előadás, amelyeket egy saját szervezésű fes ztivál
keretében mutattunk meg áprilisban a MU Színházban. Közvetlen céljaink mellett (közösségfejlesztés,
kommunikációs, kapcsolatteremtő képességek fejlesztése) még a tudásátadás is szerepelt a
programban , hiszen a projekt elején szakmai képzést, a program alatt pedig workshopokat,
prezentációs találkozókat biztosítottunk a résztvevő civil egyesületek tagjainak.
Az évben a projekt során 26 foglalkozás, egy workshop és három prezentációs nap valósult meg. Ezen
kívül létrejött 4 közösségi színházi előadás, amelyeket összesen 8 alkalommal játszottuk az évben, 523
ember rész vételével.
Újabb közösségi színházi előadás a Gyerekkorunk 56' című projekt, amelyet a színházban működő
kerületi szép korú közösség hozott létre 2016. december 14-i bemutatóval. Az előadás apropója az 56os forradalom 60. évfordulója, ennek alkalmából hozták létre az előadást a csoport tagjai.
Az évben 1 előadás valósult meg, 51 fizető nézővel.

KÖZÖSStGI SZÍNHÁZI ESEMtNYEK
Másodszor is megvalósítottuk a SÍN Kulturális Központtal közösen az OPEN Nemzetközi Közösségi

Színházi Fesztivált, amelynek keretében öt magyar és két külföldi előadást láthattak az érdeklődők. A
hatnapos rendezvény keretében az előadások mellett workshop, filmvetítés, közösségi játék, a
drámainstruktor szak bemutatkozása és közönségtalálkozó is a program része volt.

A Részvétel Hete két rendhagyó közösségi program záró rendezvénye volt. E két projekt közül az egyik a
MU, a kultúra szigete című konvertáló, a másik a Káva Kulturális Műhely Szélmalmok című szakmai
programja volt. A MU programjában szép korú civilek, míg a Szélmalmokban vidéki, tanyasi diákok
vettek rész . A rendezvény a hét közösségi színházi előadás mellett a különböző korosztályok
találkozásának adott nagyszerű terepet.
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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 foglalkozott idősebbekkel, azaz kellő
tapasztalattal, türelemmel, nyitottsággal rendelkezik.
Programunk részévé tettük a színházlátogatást is, így a résztvevőknek előadásokat 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
a színháznak, hanem aktív létrehozói is (színházi és táncos előadásokban vesznek részt)
Passzív szemlélődés helyett aktív kezdeményezést ajánlunk ebben a funkciónkban is.

szem lélője

Az évben 36 foglalkozást tartottunk, amelyek összlétszáma 432 volt.

TERMI NI

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 778 foglalkozás lett megtartva, az összlétszám elérte a 7000-t.

EGYÉB KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG
A MU Színház szervezésében a Kerület Napja keretében színházi idegenvezetést szerveztünk három
másik kerületi színház részvételével. A program egy ingyenes buszos idegenvezetés volt, melynek
keretén belül a színházak vezetői Újbuda színházai között kalauzolták el az érdeklődőket. A
színházakhoz vezető úton az évadról, a színház történetéről, célkitűzéseiről meséltek a résztvevőknek,
beavatták őket a készülő projektekbe.
A színházakba érkezve egy körülbelül 20 perces színházi akció fogadta az érdeklődőket, ahol
betekintést nyertek az éppen készülő produkciók próbáiba, beleshettek a színfalak mögé.
Célunk, hogy programunkkal az volt, hogy még intenzívebben bekapcsolódjunk Újbuda kulturális
életébe, s hosszú távú tervünk, hogy létrehozzuk az Újbudai Színházi Karnevált, mely minden színházi
évad kezdetén megrendezésre kerülhetne .
A programban 76 fő vett részt.

Közszolgáltatási programok
A Xl. Kerület Újbuda Önkormányzata és a MU 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

MU Szlnház Egyesület
1117 Budapest. Körö
· zsef utca 17.
Adószá .~ tU:i7447-2-43
DUNA Ta rék: 58600551 -1 2002913
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prózamondó versenyre. Ezen kívül is természetesen vállal a MU a kerület számára kulturális és
oktatási szolgáltatást, valamint támogatást nyújt kerületi nyugdíjas civil szervezeteknek is.
12. ÚJBUDAJAZZ FESZTIVÁL
2016. szeptember 1-5.
A kortárs, szabad improvizációs zene, avantgárd jazz képviselőit felvonultató Újbuda Jazz Fesztivál 12.
alkalommal került megrendezésre. A fesztivál szervezői, a MU Színház és az A38 Hajó ezúttal is
különleges nemzetközi válogatást kínáltak a budapesti közönség számára: a legmeghatározóbb
muzsikus egyéniségek mellett a színtér ígéretes, fiatal tehetségei is felléptek.
A MU Színház idei koncertjein az alábbi zenészek léptek fel:
Peter Brötzmann (D} - Miklós Szilveszter - Ajtai Péter -Bali János - Bolcsó Bálint - Kertész Endre - Kovács
Gergely - Kováts

Gergő

- Rubik

Ernő

Zoltán - Váczi Dániel -

Benkő

Róbert - Dresch Mihály - Baló István -

Lukács Miklós - Horváth Balázs - Dukay Barnabás - Grencsó István - Urs Leimgruber (CH)-Jacques
Demierre (CH) - Thomas Lehn (D)
A koncertprogramot szokás szerint mindkét helyszín maga állította össze, de a fesztivált közös
arculattal kommunikálták: a MU Színház vállalta az arculat grafikai tervezését, nyomdai előkészítését
(plakát, programfüzet, bannerek és a nyomtatásban megjelenő hirdetéseinek megtervezését) valamint
a nyomdai költségeket, az A38 a nyomtatott és online hirdetések kihelyezését, sajtómegjelenéseket,
valamint a terjesztést finanszírozta . A koncertsorozatot igényes kiállítású színes programfüzettel, A/2es plakátokkal, online kampánnyal, valamint a nyomtatott kulturális sajtóban megjelentetett fizetett
hirdetésekkel promotáltuk.
Az idei fesztivált, a tavalyihoz képest 71-gyel több, azaz 261 fizető néző tekintette meg. Ez 80%-os
látogatottságot jelentett.

16. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A MU Színházban 2016. november 27-én zajlott le Budapest Főváros Xl. Kerületi Újbuda
Önkormányzatának 16. Vers- és Prózamondó Versenye.
A versenyre idén 81 fő általános és középiskolás korú diák nevezett be. A kategóriák meghallgatását az
előző évek bevett gyakorlatának megfelelően két zsűri végezte párhuzamosan - a prózát a
Stúdiószínpadon, a vers kategóriát a Színházteremben. A zsűri tagjai: Újbuda Önkormányzatának
~épvise l e,tében Jankó István logopédus, a Kulturális és Köznevelési Bizottság Elnöke, továbbá Bánfalvy
Agnes szinművész, rendező, Szivák-Tóth Viktor színművész, rendező, drámapedagógus, Patonay Anita
színész, drámatanár, a KÁVA Kulturális Műhely elnökségi tagja, Regös János színész, rendező, a Magyar
Szín-Játékos Szövetség elnöke és Erős Balázs, a MU Színház művészeti vezetője értékelték a
versenyzőket.

A két zsűri a gyerekek produkcióit elemezte, szakmailag értékelte, a legjobbakat pedig értékes
könyvutalványokkal jutalmazta.
Egyéb tevékenységek
Ezen felül a MU egyéb szakmai tevékenységeket is végez. Így például 2016-ban is megjelentette Parallel
című kiadványát 500 példányban. A Trafóval közösen alapított, a kortárs tánc egyik legkiemelkedőbb
elismerését, a Lábán-díjat idén is kiadtuk két tehetséges alkotónak.
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MU, mint szervezet
A MU Színház stábja 10 főből áll (ebből 2 fő a MU kávézó vendéglátásáért felelős) . Ez egy évi közel 160
előadást befogadó, a színházban vagy külső helyszínen számos egyéb programot lebonyolító,
közszolgáltatási funkciót is ellátó, szerteágazó színházi és kulturális tevékenységet folytató szervezetnél
rendkívül alacsony szám. Figyelembe véve, hogy mekkora teher és igény hárul a MU Színházra, ez így
erőn felüli teljesítményt követel a szervezettől. A feladatok végrehajtásához átfogó szervezésre, a
munkakörök kiszélesítésére, átstrukturálására, a stábtagok részéről többletfeladatok vállalására volt
szükség .
Éppen ezért önkénteseket is foglalkoztattunk, sőt a megemelkedett feladatok miatt 2016 februárjától
öt hónapig gyakornokot is foglalkoztattunk.
Főbb

nézettségi adatok:

Fizető nézőszám

saját székhelyen

2016

2015

9096

9531

Látogatottság (%) saját székhelyen

68,29

70,94

Előadásszám

159

158

11000

9670

20096

19201

Résztvevő

saját székhelyen

szám (kb.) saját székhelyen

ÖSSZLÁTOGATÓ

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

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 2016-os évi ml'.lködési 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 mOködést, a kerülettel való együttmOködést
kívánjuk folytatni, szélesíteni 2017-ben is.

~..____-Erő s Balázs
egyesületi elnök, MU Színház Egyesület

Budapest, 2017. május S.

MU Színház Egyesület

111 7 Budapest K · ··

,· .' oro sv József utca 17
Adosz"11 1: ·1805 7447-2-43
.

DUNA Takarék 58600551-12002913
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék
Beküldő

adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Első

Családi név

Viselt név:

!Balázs

Születési név:

!Balázs

utónév

További utónevek

Anyja neve:

!Kőhalmi

Születési ország neve:

!Magyarország

Születési település neve:

._IB_u_d-'ap=-e_s_t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

Születési ideje:

li 19 17 1s l-II@-[iEJ

!Márta

~~--~-----------------------~

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -

főbb

adatainak megjelenítése

mezők.)
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js j4 I

j

l

Tárgyév:

i 2 j o j 1 !s I

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.07

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A

PK-242

2016.év
Tárgyév:

A szervezetet nyilvántartó bíróság meg nevezése:

l 2 I0 l1 l s i

101 Fővárosi Törvényszék
Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyi kre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

lt\fü Színl1áz Egy esület
Szervezet székhelye:
Irányítószám :

0006

Település: !Budapest

;:::::::::::::::::::::...~~~~~~============:::::;-~~-:--~-:--::-~~--;::::::=======:

Közterület neve: 'Kőrösy József

Közterület jellege :

1;:=====::::;--:L-é-;-p-c-s-=ő h-:-a:-, z-:---;:====:;---:E:-m-e-:-le....t:
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Házszám:

!utca

Ajtó :'-;:====~

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

0000

Település :

Közterület neve:
Házszám :

Közterül et jellege:
Lépcs ő ház :

Emelet:

Ajtó:

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

határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személly é nyilvánító határozat száma)

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:
S~eryezi:~. i, Jogi személy szervezeti egység
kepv1selo1enek neve:

Képviselő

aláírása:

Keltezés:

[ErőS" Balázs

u;~/L!
r~~'.J'í~&: Egvesü let
1117 Budapest, Körösy ,József utca 17
·
Adószárn : 18057447-2-43
DUNA Takarék: 58600551- 12002913
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Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület

Az

egyszerűsített

éves beszámoló mérlege
Előző

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

4815

4101

II. Tárgyi eszközök

1815

1101

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

3 OOO

3 OOO

45770

45 825

893

744

1 723

2 262

43154

42 819

225

1527

50 810

51453

46 835

47 220

54 711

46 835

-7 337

-710

-539

1095

3 975

3 523

3 975

3 523

1. Immateriális javak

B.

Forgóeszközök

1. Készletek
II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

e.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

1. Induló
II.

tőke/jegyzett tőke

Tőkeváltozás/eredmény

Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárg~évi eredmény alaptevékenységből
(köz asznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1 .0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242

2016.év
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Sz.ínház Egyesü l et
Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredménykimutatása

Alaptevékenység
előző

1. Értékesítés nettó árbevétele

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban .)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

12 072

15 388

51301

előző

év

11910

előző év
helyesbítése

tárgyév

6 268

összesen
előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

23 982

21656

62 468

51301

62468

51301

62 468

51301

62468

3

1

3

1

63 376

77 857

75286

84125

63 376

77 857

63 376

77 857

42 096

44087

39195

38323

5 920

5440

1686

1273

145

57

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

- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4 . Pénzügyi
bevételei

műveletek

A. összes bevétel (1 +-2+3+4)
ebből:

közhasznú tevékenység
bevételei

S.

Anyagjellegű

ráfordítások

11910

35 781

38 914

6 315

33 314

38 323

5 881

juttatásai

5 920

5440

7. Értékcsökkenési leírás

1433

1273

145

57

6. Személyi

jellegű

ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi
ráfordításai

6268

5173

253

műveletek

40

40

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+ 7+8+9)

70 713

78 5671

közhasznú tevékenység
ráfordításai

70 713

78 567

e. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-7 337

-710

-539

1 095

-7 337

-710

-539

1095

ebből :

12 449

5173

83162

83 740

70 713

78 567

-7 876

385

-7 876

385

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

Ny.v.:1 .0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242

2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU S zínház Egyesület
Az

eg yszer ű s ített

éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Al aptevékenység
előző

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forin tba n.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

e lőző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző

év

e lőző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

39 616

38 250

39 616

38 250

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

2 366

2 500

2 366

2 500

68

99

68

99

C. Az Európ ai Unió strukturális
alapjaiból , illetve a Kohéziós
Al apból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be !

D

Igen

[X]

Nem

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.08
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2016.év
1. Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

IMU Sz ínház Egyesület
1.2 Székhely: Szervezet
~ffi0

Irányítószám :

Település:

lsudapest

Közterület neve: !Kőrösy József
Házszám:

j17

J

Közterület jellege:
1

Lépcsőh áz:

Emelet:

!utca

Ajtó:

1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1

1

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám :

DDDD

Közterület neve:

1

Házszám :

Település:

.........:=--------------------------.
1
1
1

--====~~~;==:===;"I
Lépcsőház: ~--~

Közterület jellege:
Emelet:

1.3 Bejegyző f Jogi személlyé nyilvánító hat ározat száma:

1

I.

Ajtó:

~-IPlk l ·l6lol2lsl4I 1~1191914 1 /rn

@lil-lill-1ols1918141 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'~

[!]~@]~~~~~ -~ -~~

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

1

jErős Balázs
J
'-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ·

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

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

IL. as- d . mell e' k elt szoveges
..
b
eszamo 1o

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

,.---------------,

1
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

IC
3.4 Közhasznú

J

1

tevékenységből részesülők';le:;:·t=sz~a:;-:,m=a.:--·------------,;::::============~

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb eredményei:

-----~

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242

2016.év
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU színház Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző

év

Tárgy év

év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6.

Vezető tisztségviselőknek

nyújtott juttatás
Előző

6.1 Tisztség
Művészeti vezető

Előző

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztsé9viselőknek

5 920

év (1)

5440

Tárgy év (2)

nyújtott

juttatás (mindösszesen):

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

5 920

küldhető

be!

5440

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.08
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2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

lr-.fü Színház Egyesül et
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
E l őző

Alapadatok

év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

75 286

84125

68

99

G. Korrigált bevétel [B·(C+D+E+F)]

75 218

84 026

H. Összes ráfordítás (kiadás)

83162

83 740

39195

38 323

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

70 713

78 567

K. Tárgyévi eredmény

-7 876

385

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 jelleg ű ráfordítás

L. A szervezet munkájában

közreműködő közérdekű

tevékenyséf}.et végző személyek száma
}a közérdekú önkentes tevékenységről szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek meg felelően)
Erőforrás

önkéntes

ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

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

~

D

Ectv. 32. § (4) b) {Kl+K2>=0]

D

~

Ectv. 32. § (4) e) [(11 +/2-A1 -A2)/(Hl+H2)>=0,25}

~

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

D

~

Ectv. 32. § (5) e) {(Ll+L 2)/2>= 10

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír al apon nem

fő]

küldhető

be!
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2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
IMU Sz ínház Egyesü let

Támogatási program elnevezése:

Közszolgáltatási

Támogató megnevezése:

Xl.kerületi Önkormányzat

szerződés

központi költségvetés

D

önkormányzati költségvetés

00

nemzetközi forrás

D
D

Támogatás forrása:
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01 - 2016.12.31

Támogatási összeg :
-

ebből

2 500 OOO

a tárgyévre jutó összeg :

2 500 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg :

2 500 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

2 500 OOO
visszatér ítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 500 OOO

Felhalmozási
Összesen:

2 500 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Fellépő muvészek honoráriumára, száJlásköltségre illetve a rendezvény hirdetésére len
kfizetve.
2. Kerü leti vers- és prózamo ndó verseny : Zsűri honoráriuma valam int a nyertesek könyvutalványai ra és az ahhoz
kapcso lódó j áru lékra len kifi zetve.

1. UjbudaJazz Fesztivál :

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!
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PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése : MU, a kultúra szigete
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D

nemzetközi forrás

D

más gazdálkodó

D

Támogatás forrása:

Támogatás

időtartama:

2016.01.01 - 2016.06.30

Támogatási összeg:
-

ebből

300 OOO

a tárgyévre jutó összeg :

300 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 300 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

300 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

300 OOO

Felhalmozási
Összesen:

300 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

IA prorgramhoz kapcsolódó elöadómuvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd . szöveges beszámoló

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!
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2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesü let
Támogatási program elnevezése:

Már bemutatott táncelőadások forgalmazása

Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D

nemzetközi forrás

D

más gazdálkodó

D

Támogatás forrása:

Támogatás

időtartama:

2015.09.01 - 2016.08.31

Támogatási összeg :
-

ebből

800 OOO

a tárgyévre jutó összeg :

330 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 330 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

800 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

330 OOO

Felhalmozási
összesen:

330 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

lA prorgram hoz kapcsolódó elöadómüvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel .

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd . szöveges beszámoló

Ny.v. :1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016.év
Szervezet f Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Már bemutatott színházi
Támogató megnevezése:

előadások

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

id őtarta m a:

2015.09.01 - 2016.08.31

Támogatási összeg:
-

ebből

befogadása

900 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

640 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 640 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

900 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:
Személyi
Dologi

640 OOO

Felhalmozási
összesen:

640 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
~

prorgramhoz kapcsolódó elöadómüvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v. :1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.09
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2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szí nház Egyesület
Támogatási program elnevezése: 12. Újbuda Jazz Fesztivál
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.02 - 2016.09.04

Támogatási összeg:
-

ebből

800 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

800 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 800 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

800 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

800 OOO

Felhalmozási
Összesen:

800 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

1. Uj buda Jazz Fesztivál : Fellépö muvészek honoráriumára , szállásköltségre illetve a rendezvény hirdetésére lett
kfizetve.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd . szöveges beszámoló

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!
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2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Sz ínház Egyesület
Támogatási program elnevezése: CMMN SNS PRJCT megvalósítása a Sín Kulturális
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

[i]

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.01 - 2016.11.26

Támogatási összeg :
-

ebből

Műhellyel

1 OOO OOO

a tárgyévre jutó összeg:

1 OOO OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

1 OOO OOO

- tárgyévben folyósított összeg :

1 OOO OOO
visszatér ítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

[i]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 OOO OOO

Felhalmozási
Összesen:

1 OOO OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A prorgramh oz kapcsolódó elöadómiívészeti tevékenységek és az el öadásban szerepló kellékek kifizetésére
használtuk fel.

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

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.09

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Sz ínház Egyesület

Támogatási program elnevezése:

MU, a kultúra szigete projekt

Támogató megnevezése:

NCTA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Támogatás

időtartama :

eb ből

nemzetközi forrás

00

más gazdálkodó

D

2016.01.01 - 2016.12.31

s 718 374

Támogatási összeg:
-

D
D

a tárgyévre jutó összeg:

s 718 734

- tárgyévben felhasznált összeg:

s 718 734

- tárgyévben folyósított összeg:

s 718 734
visszatér ítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

té r ítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként:
Személyi

s 718 374

Dologi
Felhalmozási

s 718 374

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A programh oz kapcsolódó elöadómuvészeti tevékenység ek kifizetésére, a projektben résztvevő munkatársak bérére
és járulékaira,
az elöadás kellékeire, az elöadásban résztvevök szállás, szállítás és étkezési költségére, promócióra, könyvelésre és
dokurnentációra

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017 .05.24 13.21.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

2016. évi

Támogató megnevezése:

EMMI

működési

támogatás

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.03.01 - 2017.02.28

Támogatási összeg :
-

ebből

30 OOO OOO

a tárgyévre jutó összeg :

25168 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 25168 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

30 OOO OOO
visszatér ítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

24450 OOO

Dologi

718 OOO

Felhalmozási
összesen:

25168 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévben az összeget a színházi dolgozók béreire és járulékaira, valam int az épület fenntartásával kapcsolatos
költségek fedezésére fordítottuk.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. sz.öveges beszámoló

Ny.v. :1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Színház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Parallel újság megjelentetése
Támogató megnevezése:

NKA
központi költségvetés

[i]

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01 - 2016.12.31

Támogatási összeg:
-

ebből

750 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

750 OOO

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

0
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

[i]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

750 OOO

Felhalmozási
Összesen:

750 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Parallel kortárs müvészeti magazin nyomdaköltségére, szerkesztői és cikkírói honoráriumára ill etve a kiadványban
szereplö fotók elkészítésére len kifizetve.

Az üzleti évben végzett
Lásd .

sz.őveges

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

beszámoló

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szí nház Egyesület
Támogatási program elnevezése: Már bemutatott színházi
Támogató megnevezése:

előadások

NKA
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

D

más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.01- 2017.08.31

Támogatási összeg:
-

ebből

forgalmazása

1500 OOO

a tárgyévre jutó összeg :

750 OOO

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

1500 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

750 OOO

Felhalmozási
összesen:

750 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A prorgram ho.z kapcsolódó elöadómüvészeti tevékenységek kifiz·etésére használtuk fel.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. szöveges beszámoló

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Sz ínház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

Már bemutatott

Támogató megnevezése:

NKA

táncelőadások

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.01- 2017.08.31

Támogatási összeg:
-

ebből

forgalmazása

800 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

700 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

700 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

800 OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

700 OOO

Felhalmozási
összesen:

700 OOO

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A prorgramhoz kapcsolódó elöadómüvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel.

Az üzleti évben végzett

főbb

tevékenységek és programok bemutatása

Lásd. szöveges !leszámoló

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Sz ínház Egyesület
Támogatási program elnevezése:

Vidéki színházi

Támogató megnevezése:

NKA FEPO

előadások

forgalmazása

központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.01 - 2017.05.15

Támogatási összeg:
-

ebből

1 OOO OOO

a tárgyévre jutó összeg:

100 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg : 100 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:

1 OOO OOO
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

100 OOO

Felhalmozási
Összesen:

100 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A prorgramhoz kapcsolódó elöadómüvészeti tevékenységek kifizetésére használtuk fel.

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

Ny.v. :1.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

IMU Szí nház Egyesü let
Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könywizsgálói je lentés

Eredetivel rendelkezik:

D
D

Melléklet csatolva:

D

Melléklet csatolva:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Eredetive l rendelkezik:
PK-142-03 Jegyzőkö nyv

Me lléklet csatolva:

PK-142-04 Jelenléti ív

00

Melléklet csatolva:

D

Me lléklet csatolva:

PK-142-06 Egyéb

küldhető

bel

00

D

Eredetivel rendelkezik:

D

Melléklet csatolva:

D

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.: 1.0 A nyomtatvány papir alapon nem

D

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meg hata lmazás

00

D

Nyomtatva: 2017.05.22 19.26.10

~

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám :

1156

kötelező .

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2016

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 rendel kező
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 Adatgyűjtési Programról szóló Korm .
rendelet alapján történik.
Törzsszám :

18057447

1

főtevékenység: ~

Statisztikai

1

Neve:

IMU Színház /Egyesület/

Címe:

~!Budapest 11 . ker. ,KÖRÖSI J U 17

Beérkezési

határidő:

Beküldés módja:
Kapcsolat:

Megye:

0
1
1

!2017 .06.12.

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül

http:Jlefektra.ksh. hu

www.ksh. hu --> Adatszolgáltatóinknak--> Nyomtatványok --> Munkatársa k elé rh e tő s é g ei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

1
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e-mail címe

1/787-8850
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,,.

kelemen .tamas@esztom.hu

180

Köszönjük az

""

e-mail címe

Megjegyz~s

Bizonylatszám: 6608620-1

/
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•..

balazs@mu.hu
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/
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A· kérdpj yetH<?v.áhagyó vezető adatait
beosztása
telefonszáma

együttműködésüket!

1 . oldal
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Alapadatok
A nonprofit szervezetnek van-e adószáma?

igen @

nem

O

01
18057447 -

A nonprofit szervezet adószáma:

43

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

02

Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR
igen, jellemző @
ha nem jellemző, új NSZOR-kód:
A szervezet 2016-ban

-működött ,

és jelenleg is

-működött,

de jelenleg már nem

-hivatalosan
03

működik
működik

0

megszűnt

0

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

működött,

0

tevékenységét szüneteltette

0
O

-újonnan, 2016-ban alakult szervezet, tevékenységét
még nem kezdte meg

Adatkarbantartás (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a
szervezet nem működött!)
A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel :
01

Akarja javítani?

igen

O

nem

@

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

igen

O

nem

@

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

Címe:
Város,

község:
Utca:
lrányítószá
m

Bizonylatszám: 6608620-1

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/

2 . oldal

2017.05.29. 13:35

A szervezet jelenlegi hivatalos
Akarja javítani?

igen

képviselőjének

0

nem

adatai a nyilvántartásunk szerint:

@

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.
A szervezet hivatalos
'.

.· '.':f:{?t-t

képviselőjének

neve:

A.'

ERŐSBAlAZS

Címe:
Város,
község :

Utca:
lrányítószá
m

A

képviselő

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/
e-mail címe:

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

igen

O

nem @

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

Város,
község:

Utca:
lrányítószá

Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/

m
A szervezet postai

elérhetősége:

-a szervezet székhelyének hivatalos címe

05
-a

képviselő

címe

0

-levelezési címe

0

06

A szervezet e-mail címe:

07

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

Bizonylatszám: 6608620-1

balazs@mu.hu

3 . oldal

igen

0

nem

2017.05.29. 13:35

1. Alapinformációk
01

Az alapítás éve:

19941

1

A szervezet alapítói között volt-e?
- belföldi magánszemély

igen @

nem

0

- belföldi vállalat, vállalkozás

igen

0

nem

@

- belföldi költségvetési int.

igen

0

nem

@

- helyi, megyei önkormányzat

igen

0

nem

@

- kormány, kormányzati szerv.

igen

0

nem

@

- nonprofit, illetve civil szerv.

igen

0

nem

@

- külföldi magánszemély

igen

0

nem

@

- külföldi vállalat, vállalkozás

igen

0

nem

@

- külföldi (uniós) szerv, int.

igen

0

nem

@

- egyéb alapító

igen

0

nem

@

02

mégpedig:

1

A szervezet közhasznúsági státusza 2016-ban:

0

- nem közhasznú , és korábban sem volt az
03 - nem közhasznú, de korábban az volt
- közhasznú , de korábban nem

0
0

volt az

- közhasznú, és korábban is az volt

Bizonylatszám: 6608620-1

@

4 . oldal

2017.05.29. 13:35

Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)?
Legfeljebb három válasz adható.
- kultúra

121

- vallás

D

- sport

D

-

04

szabadidő,

D

hobbi

- oktatás

121

- kutatás

D

- egészségügy

D

- szociális ellátás

D

- polgárvédelem,

D

tűzoltás

- környezetvédelem

D

- településfejlesztés, lakásügy

D

- gazdaságfejlesztés, munkaügy

D

- jogvédelem

D

- közbiztonság védelme

D

- általános adományosztás, -közvetítés, támogatás

D

- nemzetközi kapcsolatok

D

- szakmai, gazdasági érdekképviselet

D

- politika

D

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

05

- 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

igénybevevők

köre

- országos
- nemzetközi

0

- nem határozható meg

0
MU S~zlnh
-~~f'.'s:iiLY·
,.
. '":"~ ~·.
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A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája:
- (magán)alapítvány

0

- közalapítvány

0

- egyesület
- szövetség, mint az egyesület különös formája

0

06 - szakszervezet, mint az egyesület különös formája

0

- köztestület

0

- nonprofit gazdasági társaság

0

- egyesülés

0

- egyéb,

0
mégpedig:

[

Amennyiben a szervezet jogi formája nonprofit gazdasági társaság , kérjük, jelölje meg a többségi
tulajdonost és a tulajdoni hányadot!

07

- állami tulajdon

0

- önkormányzat

0

- belföldi jogi személyiségű társaság

0

- nonprofit, illetve civil szervezet

0

- egyház

0

- belföldi magánszemély

0

- külföldi jogi személyiségű társaság

0

- külföldi magánszemély

0

- egyéb tulajdon ,

0

mégpedig:
többségi tulajdon hányad %

1

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

fővárosi)

önkományzattal?

igen @

nem

0

0

nem

@

igen

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

Bizonylatszám: 6608620-1
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2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek,

segítők

Voltak-e szervezetüknek 2016-ban nyilvántartott
- magánszemély tagjai
igen

@

Ha igen, azok száma

nem

0

(fő)

(Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a
létszámcsoportot!)
- 10 fő alatti

0

- 11-30 fő

@

- 31-50

fő

- 51-100

0

fő

0

- 101-200

fő

0

- 201-500

fő

0

- 501-1000

fő

0

- 1001-2000

fő

0

- 2001-5000

fő

0

fő

0

felett

0

- 5001-10000
- 10000

fő

megfelelő

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

O

nem

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

O

Ha igen, azok száma (db)

Bizonylatszám: 6608620-1

személy tagszervezetei (egyesületek,

nem

r
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- nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei
igen

O

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

0

fő

-501-1000

0

fő

0

-1001-5000 fő
fő

0

feletti

0

-5001-10000
-10000

fő

Bizonylatszám: 6608620-1
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2/8 Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, seg ítők
Volt-e szervezetüknek 2016-ban fizetett alkalmazottja (közfoglalkoztatáson kívül) ?
igen

0

nem

@

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

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

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

7

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

3

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

Ha voltak fizetett alkalmazottaik 2016-ban, adja meg az összes foglalkoztatott számát az alábbi
demográfiai jellemzők szerint!
(Amennyiben pontos értéket nem tud megadni , kérjük, becsülje meg a létszámokat az összes
foglalkoztatott száma alapján!)
férfiak

6

nők

4

Nemek szerint
24 év alattiak

10

25-54 év közöttiek
Korcsoportok szerint
55-64 év közöttiek
03
65 év felettiek
alapfokú
Iskolai végzettség szerint

végzettségűek

középfokú

végzettségűek

felsőfokú végzettségűek

6
4

nyugdíjasok
Összes foglalkoztatott
közül

csökkent

munkaképességűek

fogyatékos személyek

Bizonylatszám: 6608620-1
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Foglalkoztattak-e 2016-ban közfoglalkoztatási jogviszonyon keresztül közmunkást?
igen

O

nem

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

Ha igen,

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

időszakban

végzett

Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2016-ban egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre
magánszeméllyel?
igen

05

O

nem

Ha igen, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6.
tábla 04 és 06 soraiban.
(Kivéve az egyéni
vállalkozókat!)

Ha igen, az év során összesen hány
magánszeméllyel?
A szervezet bejelentkezett-e a
szervezetek nyilvántartásába?
igen

közérdekű

nem

önkéntes

tevékenységről

szóló törvény szerinti fogadó

0

Ha igen, volt(ak)-e 2016-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek?
06

igen
Ha igen,

nem

0

a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma

(fő)

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje
(óra)

B

Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 05 és 06 kérdéseknél ne
vegyék számításba!
Volt-e szervezetüknek 2016-ban - a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem állórendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?
igen

07

O

Ha igen,

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

Bizonylatszám: 6608620-1
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Végeztek-e alkalmanként - a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló - magánszemélyek
a szervezetük részére 2016-ban önkéntes munkát?
igen

OB

O

nem

Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes
munkát? (segítők, tagok összesen, fő)
Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány
órányi önkéntes munkát végeztek? (óra)
Amennyiben 2016-ban végeztek szervezetük részére önkéntes munkát, a tevékenységek között
volt-e
A szervezet fenntartásához,
(ügykezelés, könyvelés)?
igen

O

működéséhez

szükséges adminisztratív munka

nem

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

09

igen

O

nem

A szervezet alaptevékenységéhez, céljához
igen

O

kötődő

munka?

nem

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

O

nem

MU
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ezer Ft-ban

3. A nonprofit szervezet bevételei 2016-ban

Összes bevétel
Megnevezés

Ebből :

pályázat útján
nyert

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a
01

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

02

költségvetésből (országgyűlés ,

minisztériumoktól) származó nem
normatív

03

04

Cf)

•CU

cu

központi alapokból (pl.
piaci Alap)

Munkaerő

31 OOO

31 OOO

7 250

7 250

O>

0

05

E

-

•CU

06

TB alapoktól (OEP, ONyF)
Nemzeti
(NEA)

Együttműködési

Alaptól

:;::::;

07

e
0

személyi jövedelemadó 1 %-a

Q_

N
:Q

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)

~

Bizonylatszám: 6608620-1
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Összes bevétel
Megnevezés

1

Ebből :

1

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

a
10

pályázat útján
nyert

normatív (fejkvótás)
Cl)

·ro
.....,
ro
0)

-

0

11
...___

E

•CO
.....,

nem normatív

2 500

2 500

:;:::;

ro

N

>.

e:

12

·ro

...___

.::t::.

E
._

helyi költségvetési

intézménytől

0

/,:'"'

e:

:Q

13

Cl)

...___

,"'%

m

helyi iparűzési adóból közvetlenül
felajánlott

El

,m

14

,,". .,.,

$\

,m•.

/ff'

··-··

bankoktól, pénzintézetektől ,
biztosítóktól

•CO
.....,

ro

0)

15
..._

0

E

·ro
.....,

vállalatoktól , társas vállalkozásoktól

e:

•CO

0)

ro

16
..._

E

·"O

:o

(köz)alapítványoktól, társadalmi
egyházaktól
pártoktól
szervezetektől,

Q}

((l

17

lakosságtól, magánszemélyektől,
egyéni vállalkozóktól

q,

.J:
'i?!

~~E~yÍswJet

~J;Q>öJy Jó~butdt 17.

1

Adósziim 18057447-2-43
·- _;('-.;A Také,rék: 58600 551-12002913
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Összes bevétel
Megnevezés

Ebből : pályázat útján
nyert

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)
a

b (b <=a)

európai uniós programból , forrásból

18

19

egyéb állami, önkormányzati
programból

szervtől, intézménytől,

(/)

E
-

•Cil
Cil

0)

0

20

vállalatoktól , vállalkozóktól,
bankoktól

•Cil

21

alapítványoktól , társadalmi
szervezetektől, egyházaktól,
pártoktól

22

magánszemélyektől

Q)

23

5 718

5 718

magánszemély tagoktól

• Q)

>
Q)

..D
·--.
"O

25

Cil

1-

~ ·::::i
© ~

~ ~

,· ~

g- ,~

26

személyektől, tag-,
alapszervezetektől

jogi

0)

24

<l: ~

.g>
~

"*

helyi és

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

e~ 1--~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~--1

~ -~

-~ ~

2

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

Bizonylatszám: 6608620-1
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Ebből :

Összes bevétel
Megnevezés

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a
tevékenységből

27

vállalkozási

28

bérleti díjakból származó bevétel

29

tárgyi eszköz értékesítésből
származó bevétel

30

b (b <=a)
6 268 "

kamatbevétel , kamatjóváírás

(1)

..e

pályázat útján
nyert

2

•(l)

.::.::.

·;;..
31

0)
(1)

.::.::.
(1)

:o
N
:o

(1)

32

33

34

N

ro
..e
•(l)
>0)

w

(1)
_,

•(l)

>
(1)
..e
_,

pénzügyi műveletekből ,
(pl. értékpapírhozam ,
árfolyamnyereség)

befektetésekből

0
0

'(/)

E

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön

(1)

(/)

egyéb, mégpedig:

Összes bevétel 2016-ban (02+03+.„.+33)

Bizonylatszám: 6608620- 1
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4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2016-ban
Megnevezés

ezer Ft-ban

Belföldi
kedvezményezettnek

Külföldi
kedvezményezettnek

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

01

02

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
04
intézménynek
03

MU;íh ház ~qfres~,:„ ·
1117 B

llP.

st.m.9rös Jó~s~ 1 1

1 0
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5.

Főbb

mérlegtételek 2016. december 31.

ezer Ft-ban
Eszközök

01

Hitelintézetekkel szembeni követelések (bevételek, banki értékpapírok,
folyószámla)

02

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

38 102
4 717

Források

03

Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások

04

Egyéb tartozások

05

Saját

3 523

tőke

47 220

ezer Ft-ban

6. Költségek (ráfordítások) 2016-ban

01

Anyag-, áru-, készletbeszerzés

02

Szolgáltatás vásárlás (vállakozási

03

Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége

04

Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja

16 285
szerződés

alapján végzett munka is)

27 377
30 278

I; ,f,
!t :'

'i

\<&;
l&

·x

05

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

06

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

7 987

07

Értékcsökkenési leírás

1 274

08

Adóbefizetések (áfa,

09

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

10

Kamatfizetés

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.)

12

Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások

13

Szervezet által nyújtott támogatások ráford ításai (eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.)
összefüggés a 4. táblával!

14

Hiteltörlesztés

15

Felhalmozási és

16

Összes kiadás és költség (01+02+03+ .... +14+ 15)

Bizonylatszám: 6608620-1
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7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról, ezer Ftban
Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások
(továbbutalási céllal kapott, továbbadott is)

01

Bankoktól,

pénzintézetektől,

Beruházási
támogatás

biztosítóktól

02 Vállalatoktól, társas vállalkozásoktól
03 (Köz)alapítványoktól , társadalmi

szervezetektől,

egyházaktól, pártoktól

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

Beruházási
támogatás

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

8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése

ezer Ft-ban

Immateriális javak

01

Új eszköz beszerzés, értéknövekedés

02 Használt eszköz beszerzés, átvétel
Tárgyi eszközök

03 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés
04 Használt eszköz beszerzés, átvétel
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9. Infrastrukturális ellátottság
Rendelkezik-e a szervezet az elhelyezését, működését szolgáló (épített) ingatlannal,
ingatlanrésszel (iroda, klubhelyiség , szertár stb .)?
Saját tulajdonban
Igen

01

0

nem, de szükség lenne rá

@

nem, és nincs is rá szükség

0

nem , de szükség lenne rá

0

nem , és nincs is rá szükség

0

Bérleményként
Igen

@

Ingyenes vagy kedvezményes (közös) használatban
Igen

O

O

nem, de szükség lenne rá

nem , és nincs is rá szükség

A szervezet működésének biztosításához, feladatainak ellátásához
rendelkezésre álló ingatlanállomány?

02

igen, teljes mértékben

0

inkább nem

0

Amennyiben nem

kielégítő ,

alapvetően

kielégítő-e

a jelenleg

igen, de vannak hiányosságok
nem

0

foglalja össze röviden a problémákat:

Ingatlanfejlesztésre nincs forrás.

M~~I. J; :·, ;m;„.1:~:.
_AJ"--

ada e~ , Körósv JóLsef utca 17
Adoszarn: 1305 74'17-2-4a
D UNA Takarék: 58600551 - 12002913
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10. Kommunikációs tevékenység
Használja-e szervezetük az alábbi kommunikációs csatornákat saját tevékenységük
megismertetésére?
Nyomtatott hírlevél, rendszeres szórólap
Igen

nem, de szükség lenne rá

@

0

nem, és nincs is rá szükség

0

Elektronikus hírlevél
Igen

@

nem, de szükség lenne rá

0

nem, és nincs is rá szükség

0

@

nem, de szükség lenne rá

0

nem, és nincs is rá szükség

0

Saját honlap

01

Igen

Közösségi oldalak
Igen

@

nem, de szükség lenne rá

0

nem, és nincs is rá szükség

0

0

nem , de szükség lenne rá

@

nem, és nincs is rá szükség

0

0

nem, és nincs is rá szükség

0

Blog
Igen

Videómegosztó oldalak
Igen

nem, de szükség lenne rá

@

Általában milyen gyakorisággal folytatnak ilyen kommunikációs tevékenységet?

02

rendszeresen , napi szinten

@

hetente, havonta többször

0

havonta, több havonta

0

nagyon ritkán,

alkalomszerűen

soha

0
0

Mennyire tartja fontosnak szervezetük az interaktív kommunikációs csatornákat?

03

nagyon fontosak

@

inkább fontosak

0

inkább nem fontosak

0

egyáltalán nem fontosak

0

Bizonylatszám: 6608620-1
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11. A szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja
és formája

Ki végezte 2016-ban a szervezet könyvelését?
könyvelőcég

0

egyéni vállalkozó
01

a szervezet

vezetője

/

vezetőség i

a szervezet tagja/ önkéntes

O

tagja

O

segítője

egyéb, ésped ig:

1

1

Ki készítette 2016-ban a szervezet éves beszámolóját?

02

könyvelőcég

@

egyéni vállalkozó

0

a szervezet

vezetője

/

vezetőségi

a szervezet tagja/ önkéntes

tagja

0

segítője

0

egyéb, éspedig:

1

1

03

Amennyiben a könyvelésért, illetve a beszámoló készítéséért térítési díjat fizettek,
mekkora volt ezen szolgáltatások 2016. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer
Ft)

o4

Amennyiben rendelkeznek bankszámlával , mekkora volt a számlavezetési és
egyéb banki szolgáltatások 2016. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft)
Igénybe vették-e 2016-ban ügyvéd, jogi tanácsadó szolgáltatásait?

05

Születtek-e 2016-ban tőkebefektetéssel kapcsolatos döntések
nélkülözhető összegek lekötése, forgatása)?
igen

06

0

@ igen , ingyenes szolgáltatásként

igen , fizetett szolgáltatásként

O

(alaptőke

1 087

325

nem, és
nincs is rá
szükség

0

vagy átmenetileg

nem

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

07

O

nem

0

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

Bizonylatszám: 6608620-1

0

2

0

3

@
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4

0

kielégítő ,
megfelelő

5,

0

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
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O

2 @

3

0
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4 0

5, megfelelő , betartása
nem okoz problémát

O
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