
 

AZ ANGOL NYELVŰ SZÍNHÁZ KHA 2017-OS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI  

BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES TARTALMA 

 
2017. ÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK  

BEMUTATÁSA 

Az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány a 2016/2017-es évad végéig töltötte 

meg változatos programokkal az Átrium Film-Színházat, amely független befogadó színházként 

és budai kulturális központként üzemelt immáron a hatodik évadban. A színház mellett a 

kortárs tánc, a klasszikus és kortárs zene és film is helyet kapott.  

  Az Angol Nyelvű Színház KHA 1990 óta folytat közhasznú kulturális tevékenységet. A 

Merlin és az Átrium után 2017 őszétől egy új, a maga nemében egyedülálló kulturális 

kezdeményezéssel állt elő, ez a TRIP. A TRIP célja, hogy olyan eseményeket szervezzen, 

amelyek egyesítik az építészetet, a képzőművészetet, a zenét, a táncművészetet, a színházat és a 

filmművészetet. Ennek érdekében két fontos célkitűzése van: időszakosan játszott 

helyspecifikus előadások létrehozása és egy olyan új, innovatív bázis létrehozása, amelyben a 

legkülönbözőbb művészeti tevékenységek valósulhatnak meg.  

 

A TRIP bázisa a Szilágyi Dezső tér 2-es mólójánál állomásozó Kassa hajó, amely műemléknek 

minősül, mivel az utolsó magyar tengerjáró hajó volt. Ezen az impozáns helyszínen valósulnak 

meg az Alapítvány által szolgáltatott színes programok. Színházi előadások és könnyűzenei 

koncertek mellett képzőművészeti események és filmvetítések is helyet kapnak. Az Alapítvány 

itt biztosít lehetőséget olyan feltörekvő színitársulatoknak, mint a Béta Társulat. Emellett az 

Anyaszínház új bemutatójának és a Dumaszínház gyermekelőadásainak is teret ad, hogy 

tevékenysége valóban minden korosztályt megszólítson.  

Magyarországon egyedülálló kezdeményezés az is, hogy új együttműködéseket alakítunk ki 

kortárs intézményekkel, új előadóművészeti tereket kutatunk fel és integrálunk a működésbe, 

hogy olyan „helyspecifikus” előadásokat mutassunk be, melyek kilépnek a hagyományos 

színpad-nézőtér viszonyrendszerből. Ezzel a programmal még több kortárs művet tűzhetünk 

műsorra, s egy konkrét épülettől függetlenedve képesek vagyunk megkeresni az adott 

előadáshoz szükséges legmegfelelőbb teret, és nézőszámot. 

 



2017-ben a három helyszínen összesen 38 413 néző váltott jegyet az Alapítvány különféle 

kulturális programjaira. A nézők 161 színházi előadást tekinthettek meg és 34 további 

művészeti vagy szakmai programon vehettek részt.  

 

BEMUTATÓK ÉS FELÚJÍTOTT DARABOK  

 

2017-ben összesen 32 színházi előadást tűztünk műsorra, melyből 5 premier vagy felújított 

előadás és 3 ősbemutató. Külön kiemelendő az Engedj be! című helyspecifikus magyarországi 

bemutató, mely megvalósítását tekintve teljesen egyedi a magyar színházi életben. 

04.04. – Dömötör Tamás: Kihallgatás (Az Átrium Film-Színház ősbemutatója) 

07.04. – Pass Andrea: A csodát magunktól kell várni (A PanoDráma ősbemutatója)  
11.01. – Lindqvist-Thorne: Engedj be! (A TRIP magyarországi ősbemutatója) 

11.25. – Kwahulé-Gaiman: Szürkület (A Béta Társulat ősbemutatója)  

12.13. – Ki vagy te, kortárs tánc (Közép-Európa Táncszínház)   

A fenti listából is látható, hogy az Alapítvány amellett, hogy kortárs magyar írók és színházi 

alkotók bemutatóinak adott teret, olyan külföldi szerzők műveit is elhozta Magyarországra, 

amelyek eddig a hazai színházi életben idáig nem jelentek meg, ezzel is tágítva a magyar 

kulturális szféra horizontját.  

Az előadások mellett további művészeti programokat valósítottunk meg, üzleti és civil  

partnereinkkel, mely jó hatással bír a közönség megújulására, s tükrözik az alapítvány új irányait 

is. Jó példa lehet erre a Godot Galéria kiállítása is, mely a helyspecifikus előadásunk helyszínén 

került megrendezésre, így a nézők nem csupán egy előadást, hanem egy kiállítást is láthattak, de 

a képzőművészet iránt érdeklődő közönség is találkozhatott a TRIP filozófiájával. Emellett az 

Alapítvány olyan vetítéssorozatokat is befogadott, mint a Magyar Hangya Catch-Up Weekendje, 
mely segítségével a filmművészet és a színház iránt érdeklődő nézők kölcsönösen 

megismerhették a két művészeti ág különlegességeit. 

Az angol nyelvű előadásokat többnyire magyar felirattal tűzzük műsorra. Ennek „párjaként” 

erősödő tendencia s kiegészíti ezt a kínálatot, hogy egyre több magyar nyelven játszódó 

előadásunkat angol nyelvű felirattal látjuk el. Ezeket a kiajánlásokat célzottan a Budapesten 

tartózkodó turistáknak, valamint itt élő külföldieknek (egyaránt diákoknak és dolgozóknak) 

juttattjuk el. A feliratozás mindamellett lehetőséget biztosít arra, hogy az itt tartózkodó 

külföldiek megismerkedjenek a kortárs hazai alkotókkal, társulatokkal és színművészekkel. 

Emellett az Átrium befogadta a Here We Are c. produkciót, amely az Ephebus Egyesület egyszeri 

előadása volt. Ezt külföldről Magyarországra érkezett és magyar fiatalok közösen hozták létre. 

Az Alapítvány által fenntartott színházak honlapjai minden esetben elérhetőek angol nyelven is. 

Az Alapıt́vány saját és koprodukciós bemutatóinak teljes próbafolyamatához biztosıt́  

próbahelyszıńt. Az TRIP bázisán a színházterem mellett két próbaterem áll az alkotók 

rendelkezésére: a panorámaterem és a nagyterem. A három helyiség összehangolt működésével 

jelentősen redukálhatók a produkciók költségei, mivel nem kell külső helyszínen termet bérelni 

a próbákhoz, a színészek pedig már a főpróba hét előtt megismerhetik a hajó rendhagyó 

lehetőségeit.  

Az Alapítvány a 2017-es évben több önkéntest is foglalkoztatott, illetve két diák töltötte az 

Alapítványnál a szakmai gyakorlatát. A középiskolás érettségihez kötelező önkéntes munka 

biztosítása mellett olyan felsőoktatásban tanuló diákokat karoltunk fel, akiket az önkéntes 



munka később munkalehetőséghez juttatott színházi területen, ezzel segítve a pályakezdők 

karrierépítését.  

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZESÜLŐK SZÁMA 

 

Vendégszereplő állam vagy önkormányzat által fenntartott magyar társulatok: 

4 előadás / 385 néző  

 

Vendégszereplő független és amatőr társulatok: 15 előadás / 3.062 néző 

 

A saját társulat/saját produkció Magyarországon tartott előadásai: 

139 előadás / 34.252 néző 

 

A színházteremben tartott egyéb nem színházi rendezvények:  

19 / 2361 

 

A színház épületében tartott egyéb kulturális, művészeti rendezvények: 

2 / 54 

 

Összesen: 40.114 néző 

 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FŐBB EREDMÉNYEI 

Az Átrium Film-Színházban az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány a 2015/2016-os 

évadtól NÉZŐKÉPZŐ címmel programsorozatot indított, amely közoktatási tananyaghoz 

kapcsolódóan a tizenéves korosztálynak mutatja be a tudományos ismeretek és a művészet 

különböző területeit, szélesíti a fiatalok kulturális befogadói képességét. A vizuális művészeteket 

- VJ show, szkeccs-film -, a színházat és a zenét társítja az adott történelmi korszakokhoz. 

Célkitűzés a szimpla ismeretátadáson túl a tárgykör iránti emocionális igény és befogadói 

érdeklődés felélesztése didaktikai megalapozottsággal. Az elmúlt másfél év alatt több mint 5000 

tanuló vett részt a programokon.  

 

A NÉZŐKÉPZŐ célja a 10-18 évesek bevonása az alkotás folyamatába, bevonzásuk a színházba és 

más művészeti alkotó terekbe, mint kulturális térbe – közoktatási ismeretátadással, művészeti 

eszközökkel. A programban együttműködnek iskolák, pedagógusok, tanulók, művészeti 

szakemberek, kutatók, tudósok. Előadásainkban különböző művészeti ágak képviselői, 

tudományos kutatók kapcsolódnak be a munkába élő előadásokkal.  

 

A NÉZŐKÉPZŐ a közoktatási tananyaghoz kapcsolódó produktum, különálló egység, mégis része 

az ismeretáradási folyamatnak. Nem aládolgozik a teátrum világának, nem színházi elő-

közönséget gyárt, hanem a kulturális igény kialakításával – a kultúra, mint életforma és napi 

emberi tevékenységelem – ötvözi a tanulást és a minőségi szórakoztatást.  

 

A NÉZŐKÉPZŐ a 2017-es év folyamán kiemelt hangsúlyt fektetett az iskolai erőszak 

megelőzésére. A témát workshopokkal és az Engedj be! előadáshoz tartozó beszélgetéssel 

próbáltuk meg feldolgozni. A Színházak Éjszakáján pedig kerekasztal beszélgetést szerveztünk 

különböző gyermekjogi szervezetek képviselőinek és diákoknak. Az Átrium Film-Színházban, a 

TRIP programjait megelőlegezve Engedj el! címen háromnapos workshopot tartottunk, 



amelyben az iskolai zaklatások témáját jártuk körbe középiskolásokkal és fiatal egyetemistákkal. 

Az ingyenes workshop célja az volt, hogy anyagot gyűjtsünk egy jövőbeni bemutatónkhoz, amely 

ezt a témakört járja körbe komplex módon, a zaklató, az áldozat és a passzív többség 

szemszögéből.  

A workshop segítségével új szakmai partnerekre tehettünk szert, melyek a gyermekvédelemben 

aktívan tevékenykednek:  

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

A NÉZŐKÉPZŐ programjai:  

1. Az ókori Egyiptom és a vizuális művészetek  

2. Amerika felfedezése és a filmművészet  

3. Ki vagy te, kortárs tánc? – a kortárs tánc történetét feldolgozó előadás 

4. Angol nyelvű improvizációs szıńház 

5. Engedj el! – az iskolai erőszakot feldolgozó komplex programsorozat (időszakosan elérhető) 

 

A 2017-es év tavaszán került megrendezésre a HARMADIK LÉPÉS konferencia is. Ezúttal 

Kőszegre látogatott el az Alapítvány, ahol a helyi diákok prezentálhatták, hogyan élnének a 

Kőszeg nyújtotta lehetőségekkel, hogyan gondolnák újra a város épületeit és tereit, ezzel új 

funkciót adva ezeknek a területeknek.  

 

 

Budapest, 2018. május 27.  



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

01 Fővárosi Törvényszék

Kozári lászlóné

Iván Erzsébet

Márton Ilona

Magyarország

Szentgotthárd

1 9 5 5 0 3 0 7

0 1 0 1 0 0 0 0 8 4 8 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 2 4 Budapest

Keleti Károly utca

13/a 2 5

    

0 1 0 1 0 0 0 0 8 4 8

  P k 0 0 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0

1 9 6 5 1 6 2 8 2 4 1

Magács László

Budapest 2 0 1 8 0 5 2 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

17 579 21 340

0 0

17 579 21 340

0 0

75 693 43 780

403 322

11 191 33 835

0 0

64 099 9 623

23 097 20 144

116 369 85 264

28 611 68 139

666 666

6 846 27 945

0 0

0 0

21 099 39 528

0 0

0 0

18 950 13 887

0 0

0 0

18 950 13 887

68 808 3 238

116 369 85 264

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

209 956 133 970 0 800 209 956 134 770

172 967 188 193 0 0 172 967 188 193

29 048 24 459 0 0 29 048 24 459

2 71 0 0 2 71

382 925 322 234 0 800 382 925 323 034

382 925 322 234 0 382 925 322 234

330 654 237 951 0 330 654 237 951

25 569 34 745 0 25 569 34 745

4 196 6 236 0 4 196 6 236

402 4 562 0 402 4 562

1 005 3 0 1 005 3

361 826 283 497 0 361 826 283 497

361 826 0 361 826

21 099 38 737 0 800 21 099 39 537

0 0 0 9 0 9

21 099 38 737 0 791 21 099 39 528

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

21 000 19 000 0 21 000 19 000

138 9 138 9

4 000 4 000 4 000 4 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

382 925 323 034

138 9

4 000 4 000

378 787 319 025

361 826 283 497

25 569 34 745

361 826

21 099 39 528

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2017.01.01-2017.12.31.

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Geothe  Institute

2017.01.01.-2017.12.31.

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

MNB

2017.01.01-2017.12.31

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

közszolgáltatási támogatás

Fővárosi Önkormányzat

2017.01.01-2017.12.31

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

kiemelt támogatás

Fővárosi Önkormányzat

2017.01.01-2017.12.31.

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

15 000 000

4 000 000

19 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

társasági adó támogatás

Magyarországon bejegyzett vállalkozások

2017.01.01-2017.12.31.

153 851 500

153 851 500

153 851 500

153 851 500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 18.35.14


