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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0 
3. Egyéb bevételek 6 528 8 190 0 0 6 528 8 190 

  ebből: - tagdíj 131 137 0 0 131 137 
  - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 
  - támogatások 6 397 8 053 0 0 6 397 8 053 
  ebből:adományok 1 147 1 052 0 0 1 147 1 052 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 47 320 0 0 47 320 
A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 6 575 8 510 0 0 6 575 8 510 

  ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 6 575 8 510 0 0 6 575 8 510 
5. Anyagjellegű ráfordítások 5 560 7 143 0 0 5 560 7 143 
6. Személyi jellegű ráfordítások 903 371 0 0 903 371 

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 584 0 0 0 584 0 
7. Értékcsökkenési leírás 85 0 0 0 85 0 
8. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 0 0 0 8 0 
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 6 556 7 514 0 0 6 556 7 514 

  ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 6 556 7 514 0 0 6 556 7 514 
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 19 996 0 0 19 996 
10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 
D. Tárgyévi eredmény (C-10) 19 996 0 0 19 996 
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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

  Tájékoztató adatok             
A. Központi költségvetési támogatás 280 2 443 0 0 280 2 443 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0 
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 0 0 0 0 0 0 
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 192 363 0 0 192 363 
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 
G. Adományok 1 147 1 052 0 0 1 147 1 052 
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 1000HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 0 0 

A.I. Immateriális javak 0 0 
A.II. Tárgyi eszközök 0 0 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
B. Forgóeszközök 5 016 14 375 
B.I. Készletek 0 0 
B.II. Követelések 8 8 
B.III. Értékpapírok 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 5 008 14 367 
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 8 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 020 14 383 

D. Saját tőke 1 940 2 936 
D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 
D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 1 921 1 940 
D.III. Lekötött tartalék 0 0 
D.IV. Értékelési tartalék 0 0 
D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 19 996 
D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 
E. Céltartalékok 0 0 
F. Kötelezettségek 3 080 11 439 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 080 11 439 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 8 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 020 14 383 
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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 
Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület 2005 évben jött létre. Missziója, közös 

ALKOTÓI TEREK létrehozása, a TÁNC és a terápia eszközeivel, ÉRTÉKEINK és sérüléseink mentén 
- az ELFOGADÓBB társadalomért. 

A szervezet főbb tevékenységei e misszió mentén, az alábbiak:    

Az Egyesület célja ép és fogyatékossággal élő emberek számára művészetterápiás csoportok, speciális 
gyógytorna csoportok működtetése, és fenntartása, mozgásterápiás és testtudati fejlesztő foglalkozások 

vezetése; a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan előadások létrehozásával, művészeti produktumok 

készítésével, oktatással, és módszerfejlesztéssel, valamint tanácsadással segíti az Egyesület tagjait, a 
közhasznú tevékenységek további kedvezményezettjeit, és az érdeklődőket.    

Az Egyesület a felsorolt tevékenységekkel más civil szervezetek, intézmények vagy vállalatok számára 
szakmai, módszertani szolgáltatást, és szakmai tanácsadást és tréninglehetőséget nyújt. 

 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A számviteli politika bemutatása 
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A 
számviteli politika meghatározó elemei: 
 

A számviteli politika táblázatos kivonata 
Jellemző Választás 

Könyvvezetés pénzneme HUF 
Beszámoló formája Egyéb szervezet séma 
Mérleg típusa - 
Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma 
Eltérő üzleti év Nem 
Könyvvizsgálat Nem 
Tőzsdei jelenlét Nem érintett 

 

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
Az Artman MMKE tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel 
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:  

A Tánceánia Együttesben zajló oktatási, kutatási és előadóművészeti tevékenységeink alapja, az évek 

óta tartó, heti rendszerességű csoportmunka megszakítatlan folyamata, mely a résztvevők fizikális és 
mentális készenléti állapotának megtartását, fejlődését szolgálják. Az egyes előadásokra és más, 

felkészülést igénylő programjainkra további, időszakos próba-és munkaalkalmakat iktattunk be. A 
2020-as és a megelőző év központi eseménye a Vetület című estünk előkészítése, létrehozása és 
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feldolgozása volt, mellyel az együttes húsz év után a továbbélést fogalmazta meg. Csoportvezetők: Gál 

Eszter, Farkas Dóra Magdolna és Kálmán Ferenc. 

 

A Summa Artum által támogatott ArtMenők Művészeti Program 1. csoportjába olyan különböző 
fogyatékossággal élő és ép fiatalokat sikerült bevonnunk, ezáltal az Artman Egyesület művészeti 

munkájába is, akikkel korábban nem volt kapcsolatunk. Iskoláskorú kamaszok és fiatal felnőttek 

számára nyújtottunk inkluzív előadó művészeti, alkotói fókuszú foglalkozásokat offline és a 
kihívásokhoz alkalmazkodva online is tartottuk. Csoportvezetők: Mészöly Andrea, Jobbágy Bernadett, 

Tóth Károly. Projektvezető: Kopeczny Kata 

Az ArtMenők Művészeti Program 2. csoportja 2020 októberében indult el két látássérült és három ép 
fiatal felnőtt  részvételével az EMMI és a Budavári Önkormányzat támogatásával. A kamaszoknak és a 

fiatal felnőtteknek vezetett csoportjaink méltó utánpótlásai a 22 éve, az ArtMan Egyesület kötelékében 

működő Tánceánia Együttesnek, az ArtMan Egyesület művészeti munkájának. Csoportvezetők: 

Mészöly Andrea, Jobbágy Bernadett; asszisztens Dániel Attila. Projektvezető: Kopeczny Kata 

 

Szociális tevékenység 

Szupportív munka 

A csoportmunkákban, nyilvános bemutatókon, előadásokon és a rehabilitációs-terápiás fejlesztésben 
folyamatosan részesülő fogyatékkal élők és szűkebb környezetük, családjaik, hozzátartozóik, baráti 

körük számára minden tevékenységünk szupportív jelentőségű. A sérüléseik súlyossága folytán minden 
más élet- és tevékenységi körből kiszoruló fogyatékos emberek rendszeres, bizalom-és önbizalom építő, 

értékteremtő, ezáltal felnövelő munkafolyamatokban vesznek részt,amivel a kedvezményezettjeink 

életét, életminőségét közvetlenül gazdagítjuk a közvetetten bekövetkező pozitív változások által pedig, 
enyhítjük a családok és idősödő szülők vállára nehezedő pszichés- és szociális terheket. 

 

Társadalmi érzékenyítés 

Nyilvános programjaink kivétel nélkül a sérült emberek integrációjában rejlő kulturális és mentális 
értékekre hívják fel a figyelmet. Mindezzel a missziónkban megfogalmazott befogadóbb, szociálisan 
érzékenyebb, szolidárisabb társadalmi közeg kialakítására törekszünk.  

 

Nyilvános megjelenésünk összesen 5 alkalommal volt: 

Kopeczny Kata - Tóth Károly Szinkronicitás 2020.01.31. 

Gál Eszter Vetület 2020.02.18. 

Mészöly-Dobay-Barkó Akusztikus csalódás 2020.02.18. 

Gál Eszter Mi Batyink 2020.06.28. 

Mészöly-Dobay-Barkó Akusztikus csalódás 2020.08.21. 

Mészöly Andrea-Kövesdi László Megint elröpült 2020.09.13. 

 

Közoktatási programok: 

A "NemÁrt! One Day FUNDAY" című inkluzív művészetpedagógiai programunk 2020-ban  

2020-ban mindösszesen 2 iskolai programot tudtunk megvalósítani a tervezett 12 helyett a koronavírus 
helyzet okozta korlátozások miatt. Mindkettőt Dobay Júlia és Barkó Tamás vezetésével. Ezután 
Mészöly Andrea lépett be a kutatási programba, mint Tamás vezető-és előadótársa. Az előadásokra és a 

csoportvezetésre felkészúlő próbaidőszak megtörtént, a különböző korosztályra történő adaptálás 
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szintén. 4 alkalommal történt mentoráció, és a nyár folyamán 60 db rövid, angol nyelvű videót 

készítettünk a program vezetőivel a közös (nemzetközi) tudástár bővítésére. Ezután elkezdtünk egy 

népszerűsítő videót készíteni középiskolások és egyetemisták részvételével, annak érdekében, hogy 

könnyebben eljuthassunk közép- és felsőoktatási intézményekbe, amikor már lehet. Ugyanakkor 
elindítottuk a pedagógiai tanulmány előkészítését is, annak tervezését és a szakmai résztvevők 

egyeztetését. A szakmai tanulmány írására Bóta Ildikót kértük fel. 

Először 2020 tavaszán, majd 2020 őszén  rendeztük volna meg a programot bemutató Multiplier Event-
et a Nemzeti Táncszínházzal együttműködve. Sajnos mindkettőt le kellett mondanunk, a novemberit 

utolsó pillanatban, teljes előkészítettség után. A célcsoport a táncművészeti egyetemisták voltak. 

(Korlátozások.) 

A program online módszerűvé adaptálására nem kaptunk megerősítést, de a teljes támogatási futamidő 

6 hónappal meghosszabbodott. 

 

Tudományos tevékenység, módszerfejlesztés, kutatás  

2020-ban egy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon tanuló hallgató szakdaolgozatának külső 

konzulensei voltak az ArtMan szakemberei. 

 

Kulturális tevékenység  

2020-ban tovább erősítettük az inkluzív művészet jelenlétét a hazai kultúra területén a sérült 

csoporttagok aktív bevonásával készült új előadásainkkal, valamint korábbi alkotásaink tovább 
játszásával.  

A 2020.02.18-án megtartott ArtMan Esten két előadást mutattunk be, Gál Eszter: Vetület és Mészöly 

Andrea - Barkó Tamás - Dobay Júlia: Akusztikus csalódás című alkotásait. A pandémia még épp nem 
érintette ezt a bemutatónkat, így a  Trafó nézőterén teltház volt, 260 néző látta az előadásunkat. 

   

Rehabilitációs foglalkoztatás  

Tevékenységünk elősegíti a fizikai és egyben mentális rehabilitációt a fogyatékkal élő és ép személyek 
részére. A csoportokon való részvétel kiteljesíti a résztvevők figyelmét önmaguk, illetve környezetük 

felé, ezáltal megteremti a társadalmi integráció feltételeit, így nem csak a csoporttagok, hanem a 
környezetük is profitál a fejlődésből. Nyilvános fellépések, illetve csoportfoglalkozások vezetésébe 
való bekapcsolódás további fejlődési lehetőséget nyújt. 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 

 
 

Támogatási program elnevezése: 2018-1-AT01-KA201-039226 Dance out of  
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Line! (DOOL) Fostering mix-abled strategies 
in all schools ERASMUS+ Strategic 
Partnerships for School Educa 

Támogató megnevezése: MAD- Verein zur Vörderung von Mixed Abled 
Dance and Performance 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás X 
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018.09. 01.  - 2022.02. 28.  
Támogatás összege (1000HUF)  14,687 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,386 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,386 
 -tárgyévben folyósított összeg: 2,386 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 2,386 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 2,386 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az ArtMan partnerként kapcsolódott be a MAD osztrák szervezet által kezdeményezett, és EU 
támogatásban részesített Erasmus pályázatban:  

1.A projekt eredeti címe:  

Dance out of Line! (DOOL) Fostering mixed-abled strategies in all schools ERASMUS+ Strategic 
Partnerships for School Education - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 
DOOL - vegyes képességgel kapcsolatos stratégiák életre hívása a közoktatás különböző szintjein. 

2. A projekt eredetileg 3 éves futamidővel dolgozik. A pandémia miatt ez 6 hónappal hosszabbítást 
kapott. 

3. A projekt során olyan érzékenyítő programokat viszünk iskolákba,  ahol fogyatékos személy kerül 

kiemelt szerepbe (foglalkozás vezető, vagy előadó), majd a tapasztalatokat összegezzük és egy mások 

által is használható tanulmány formájában dolgozzuk fel.  

4. A projekt főbb programjai és ütemezése: 

1.fázis: MOONWALK - ezalatt kidolgoztunk egy magunk számára jól használható munka modellt. 
2019. tavaszán elkezdtük az előkészítő munkát, megismerkedtünk a munkamódszerrel Bécsben, több 
iskolát meglátogattunk (LTTA). 2019. augusztusában próbáltunk az iskolai programokra, kidolgoztuk a 
foglalkozások anyagát.  

2019. őszén és telén 8 iskolába vittük el a művészetpedagógiai programunkat, Barkó Tamás volt az 
állandó csoportvezető, mellette Gál Eszter, Kopeczny Katalin és Dobay Júlia társvezetők váltakoztak. 

Egy iskolában egyidejűleg két osztály számára egy egész napos foglalkozást és egy rövidebb 

visszajelző alkalmat tartottunk. A stáb egy technikus-szervezővel és egy személyi asszisztenssel 

egészült ki (mivel Barkó Tamás született vak.) Tapasztalatainkat rövid videókon gyűjtöttük. 

2. fázis: DUCKWALK 2020. - a mélyítés, és a különböző életkorú célcsoportokra történő szakosodás 

történik. Egy pedagógiai program megírása egyesületünk feladata. 
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3. fázis: STARWALK - a tájékoztatási anyag, írásos végtermék (Media Production) kidolgozása és az 
utánkövetés szakasza jön. Jelenleg ez a fázis van a fókuszunkban. 

 
 

Támogatási program elnevezése: Summa Artikum sakma/19/5/4: ArtMenők 

Tanoda Program 
 

Támogató megnevezése: Summa Artikum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2018.10.01-2019.06.30  
Támogatás összege (1000HUF)  1,680 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,672 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,672 
 -tárgyévben folyósított összeg: 0 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,672 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 1,672 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Summa Artum által támogatott ArtMenők program 1. csoportjába olyan különböző fogyatékossággal 

élő és ép fiatalokat sikerült bevonnunk, ezáltal az Artman Egyesület művészeti munkájába is, akikkel 

korábban nem volt kapcsolatunk. Iskoláskorú kamaszok és fiatal felnőttek számára nyújtottunk inkluzív 
előadó művészeti, alkotói fókuszú foglalkozásainkat offline és a kihívásokhoz alkalmazkodva online is 

tartottuk. 

A csoport összetétele változatos maradt, és egy aktív 7-8 fős állandó tagság alakult ki a nehézségek 
ellenére is, 13-22 éves résztvevőkkel. 

A csoportvezetők Mészöly Andrea koreográfus - szomatopedagógus, Jobbágy Bernadett koreográfus -  
mozgáscsoport vezető, Tóth Károly színháztörténész, olyan kihívásokkal teli évben voltak képesek 

elindítani és megtartani a kiemelten nehéz, fogyatékossággal élő fiatalok és szüleik csoportját, mint a 
2020-as év. 

A projektet Kopeczny Kata Harangozó Gyula díjas táncművész, az ArtMan Egyesület volt elnökségi 
tagja vezeti. 

A folytatás: 2021. januárjától az EMMI ifjúsági pályázatán elnyert támogatásból tudjuk folytatni a 
csoportot 2021. 05.30-ig, online és ha a járványhelyzet engedi offline is. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
szervezési munkák elején, 2019-ben felismert igények alapján 2020. őszén az EMMI és a Budavári 

Önkormányzat támogatásával elindítottuk 20-30 év közötti fiatal felnőttek részére a második ArtMenők 
csoportot. A kamaszoknak és a fiatal felnőtteknek vezetett csoportjaink méltó utánpótlásai a 22 éve, az 
ArtMan Egyesület kötelékében működő Tánceánia Együttesnek, az ArtMan Egyesület művészeti 

munkájának. 
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Az eredeti megvalósítási időpont csúszott több mint fél évet a pandémia miatt, 2020.07.30.-ról, 
2021.01.15-re. 

 
 

Támogatási program elnevezése: NKA 109144/00599: Én házam továbbjátsás  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020.01.06. - 2020. 08.31.  
Támogatás összege (1000HUF)  280 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 280 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 280 
 -tárgyévben folyósított összeg:  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 280 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 280 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Én házam című előadás egy összművészeti kollaboráció, melyben a kortárs tánc, a videó animáció és az 

élő színház együttes hatása érvényesül, Bruckner Csaba halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott 

előadó bevonásával. Az ArtMan Egyesület és a Trafó szervezésében 2017-ben bemutatott; vegyes 
képességű táncszínházi előadás 2020. 07. 18.  a Veszprémi Petőfi Színház meghívására 2020. 07. 18-án 
ismét bemutatásra került a színház III. "Lélektől lélekig" Érzékenyítő Fesztiválján. Bruckner Csaba 

szerepében Tóth Károlyt láthatták a nézők. Az előadás célcsoportja: 12-99 év; a színház 
befogadóképessége 400 fő. A pandémia miatt limitált nézőszám 200 fő volt jelen. Az előadást 
közönségtalálkozó zárta.  

A korlátozó intézkedések miatt az eredeti megvalósítási határidő három hónappal meghosszabodott 
2020.05.31-ről, 2020.08.31-re. 

Koreográfus, rendező: Mészöly Andrea 

Előadók, alkotótársak: Bakó Tamás, Bruckner Csaba/Tóth Károly, Kövesdi László 

Videóanimáció: Duliskovich Bazil 

Zene, videó: Bényi Gergő 

Fény: Nagy Zoltán 

 
 

Támogatási program elnevezése: NKA 109142/00693: Megint elröpült  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
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 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019.05.01. - 2020.09.26.  
Támogatás összege (1000HUF)  1,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,000 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000 
 -tárgyévben folyósított összeg:  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő X 
 vissza nem térítendő  
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,000 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 1,000 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A darab inspirációját Mészöly Andrea az ArtMan Egyesület tagja, és Kövesdi László színművész 

munkakapcsolatából indult ki, akik több vegyesképességű előadást hoztak létre az ArtMan Egyesület 

keretein belül. Jelen alkotás alapját Kövesdi László színművész szövegei adták, amit édesanyjáról, a 
vele való kapcsolatáról íródott. Mészöly Andrea darabjai a nem hétköznapi helyzetekhez kötődő 
sérülékenységet, kiszolgáltatottságot járják körül, így ez a darab is ezt a vonalat vitte tovább. A 
kiindulópontul szolgáló szövegeket kibővítették Mészöly Andrea saját édesanyjához fűződő 

élményeivel, valamint olyan mozgásforma kialakításával kísérleteztek, ami az érzékeny és sérülékeny 
kapcsolatokat jól meg tudja jeleníteni. A mozgás és a szöveg folyamatos egymásra reflektálva alakította 
ki a darab szerkezetét, a szereplők önmagukra adott válaszaik, valamint az anya - fiú, férfi - nő 

kapcsolati dinamikák mentén. A munkafolyamat felénél közös döntés alapján csatlakozott az alkotó 
pároshoz Dózsa Ákos táncművész, hogy a különböző idősíkokban játszódó előadás tartalma 
értelmezhetőbbé váljon a fiatal férfi jelenlétével.  

A darab struktúrájában végig jelen van a mozgás a szöveg és a zene/hangok egymásra rímelése. A 
készülő mozgásanyagban a koreográfus a szövegek alapján elinduló belső mozgás motívumokat 
bontotta ki. Hogyan kapcsolódik egy kisgyermek, kamasz, felnőtt az édesanyjához, hogyan kapcsolódik 

férfi és nő egymáshoz? Mindezen kérdésekhez hangkulisszát kerestek az alkotók, hogyan jelenik meg a 

zeneiség, a vers, a nyers hangok a megírt zeneszámok. A munkafolyamat során kialakult szerepek az 
idős anya, akit saját fia, Kövesdi László jelenít meg, a fiatal lány/anya Mészöly Andrea karaktere, 

valamint a fiatal fiú/apa/férfi Dózsa Ákos megformálásában jött létre a születéstől a halálig bemutatva 
egy család diszfunkciós életútját, legsérülékenyebb pillanatait. 

A korlátozó intézkedések miatt az eredeti megvalósítási határidő négy hónappal meghosszabodott 
2020.05.31-ről, 2020.09.26-ra.. 

Stáb: 

Szövegek, dramaturgia, előadó: Kövesdi László 

Koreográfia, szövegek, előadó: Mészöly Andrea 

Társ koreográfus, előadó: Dózsa Ákos 

Zeneszerző: Bényi Gergely 

Asszisztens, produkciós munkatárs: Kopeczny Katalin Harangozó Díjas táncművész 

Fénytervező: Pete Orsolya 
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Az esemény Facebook linkje:  

https://www.facebook.com/events/273108703963746/ 

Trafó Kortárs Művészetek Háza linkjei:  

https://trafo.hu/programok/tanc_megint_elropult; https://trafo.hu/images/13908  

 

 
 

Támogatási program elnevezése: MMA 0076-MMA-20-OM: ArtMan 
Egyesület működési támogatása 

 

Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2020.01.01. - 2020.12.31.  
Támogatás összege (1000HUF)  500 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 
 -tárgyévben folyósított összeg: 500 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 500 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 500 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2020. márciusától terveztük az egyszerűsített alkalmazásban foglalkoztatott adminisztrációs munkatárs 
betanítását, ez a pandémia miatt eltolódott 2020. őszére. A napi szintű, alaptevékenységhez köthető 

feladat átadása 2020. október elején kezdődött el nehezítve azzal, hogy,  online kezdődött el a betanítási 
folyamat.  

A 10.01-12.30-ig  átadott feladatok listája: 

- honlap kezelése, szerkesztése; 

- egyszerűsített foglalkoztatás adminisztrációja; 

- a számla regiszter folyamatos frissítése; 

- a kapcsolattartás a könyvelővel; 

- házipénztár adminisztrációja. 

 
 

Támogatási program elnevezése: EMT-TE-A-B-20-0924: A Tánc Mindenkié - 
Az előadóművészet lelki akadálymentesítése 
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Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020.06.01. - 2021.06.30.  
Támogatás összege (1000HUF)  5,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 800 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 800 
 -tárgyévben folyósított összeg: 5,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 800 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 800 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az előadóművészeti többlettámogatási az "Érzékeny színház" kategóriában elnyert pályázatunkból két 

csoport teljes évi működését fedezzük. 

Tánceánia Együttesben súlyos, halmozottan sérült, akár beszédképtelen tagokkal is dolgozunk. Minden 
héten egyszer próbál a társulat, amely az elmúlt 20 évben egyedülálló érdemeket szerzett abban, hogy 
az előadóművészet kortárs irányzatainak gyakorlatait,  a mozgás- és táncterápia, valamint a 
Magyarországon eddig ismeretlen mozgásfejlődési iskolák tapasztalatait fogyatékosok számára 
adaptálja. Tagjai jelentős színpadi tapasztalattal rendelkeznek, így előadásaikra a szuggesztivitás 
jellemző. Tagjai száma 2020-ban 10 fő volt. Sorozatban 8-ik, egész estés előadásunk 2020. 

februárjában kapott helyet a Trafó Kortárs Művészetek Házában.  

Az Utánpótlás ArtMenők 2. csoporttal Magyarországon először indult olyan előadóművészeti program, 

amelyben különböző fogyatékossággal élő és ép fiatal felnőttek együtt vehetnek részt. Célkitűzése a 
fogyatékossággal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, valamint a befogadó közeg, 

vagyis az ép résztvevők folyamatos érzékenyítése és felkészítése az együttélésre. A program kísérleti 

verziója 2020. 03.04-én indult el, 12 fő 15-21 éves fiatal részvételével. A csoport igen változatos 
összetételű: értelmi akadályozott, autista, siket, halmozottan sérült, táncművészeti szakgimnáziumban 

és egyetemen tanuló résztvevőnk is van.  

Mindkét csoport esetében a heti rendszerességű foglalkozások a novemberi korlátozó intézkedésekig a 
Budavári Önkormányzattal együttműködésben, a Vízivárosi Klubban valósultak meg. 2020. november 

11-e után online működnek a csoportok. 

2021. 11.30-án a Tánceánia Együttes mellett, az ArtMenők 2. utánpótlás csoport is bemutatkozhat a 

Tarfó KMH-ban, ezzel az Egyesület tovább erősíti az inkluzív mozgásszínház jelenlétét a hazai színházi 
életben. 
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 

hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

3.2. Össze nem hasonlítható adatok 
Az Artman MMKE mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken 
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

3.3. Befektetett eszközök 
Befektetett eszközök jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett eszköz nem szerepel. 

 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

3.4. Forgóeszközök 
Forgóeszközök jelentős tételei 
A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tétele a a 
bankszámlán lévő pénzeszköz. 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

3.5. Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 
A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

3.6. Saját tőke 
Értékelési tartalék jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

3.7. Céltartalékok 
Céltartalékok jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

3.8. Kötelezettségek 
Kötelezettségek jelentős tételei 
A mérlegben szereplő kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei az el nem 

számolt támogatások 2021. évi összege. 
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Kötelezettségek jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Kötelezettség nem szerepel. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn. 

3.9. Passzív időbeli elhatárolások 
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 

legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Összehasonlíthatóság 
Az Artman MMKE eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Az Artman MMKE adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl 
- nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában 
korrekciót kívánna. 

4.3. Bevételek 
Bevételek alakulása 
Az Artman MMKE bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 
Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 0.0 0 0.0 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 
Egyéb bevételek 6 528 99.3 8 190 96.2 
Pénzügyi műveletek bevételei 47 0.7 320 3.8 
Bevételek összesen 6 575 100.0 8 510 100.0 

 

Árbevétel jelentős tételei 
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Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként 
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

 

Egyéb bevételek jelentős tételei 
Az egyéb bevételekben a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei: 

- MAD -DOOL támogatás 2.386 eFt, 

- Nemzeti Kultúrális Alap támogatása 1.280 eFt, 

- Summa Artikum Nonprofit Kft támogatása 1.672 eFt, 

- Adományok 1.052 eFt. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 
A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege a MAD-DOOL támogatás 
(2.386 eFt.) 

4.4. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 
Az Artman MMKE ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 
Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 5 560 84.8 7 143 95.1 
Személyi jellegű ráfordítások 903 13.8 371 4.9 
Értékcsökkenési leírás 85 1.3 0 0.0 
Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 0.1 0 0.0 
Ráfordítások összesen 6 556 100.0 7 514 100.0 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 
Az anyagjellegű ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei az egyéb igénybe vett 
szolgáltatások összege (6.117 eFt). 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 
Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg. 
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Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg. 

 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 
A beszámolási időszakban az Artman MMKE kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított. 

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 

előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
Az Artman MMKE könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak 
bemutatása nem előírás. 

5.4. Létszámadatok 
Az Artman MMKE a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. 

5.5. COVID-19 hatások 
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Artman MMKE gazdálkodására is hatást 
gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. 
Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra 

kerültek. 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület 2005 évben jött létre. Missziója, közös 
ALKOTÓI TEREK létrehozása, a TÁNC és a terápia eszközeivel, ÉRTÉKEINK és sérüléseink mentén 
- az ELFOGADÓBB társadalomért. 

A szervezet főbb tevékenységei e misszió mentén, az alábbiak:    

Az Egyesület célja ép és fogyatékossággal élő emberek számára művészetterápiás csoportok, speciális 

gyógytorna csoportok működtetése, és fenntartása, mozgásterápiás és testtudati fejlesztő foglalkozások 

vezetése; a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan előadások létrehozásával, művészeti produktumok 
készítésével, oktatással, és módszerfejlesztéssel, valamint tanácsadással segíti az Egyesület tagjait, a 
közhasznú tevékenységek további kedvezményezettjeit, és az érdeklődőket.    

Az Egyesület a felsorolt tevékenységekkel más civil szervezetek, intézmények vagy vállalatok számára 
szakmai, módszertani szolgáltatást, és szakmai tanácsadást és tréninglehetőséget nyújt. 

 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

1997 évi CLIV Törvény az egészségügyről 152/A § 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élők, önkéntesek 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
Az egyesület szakemberei az általuk vezetett előadóművészeti, önismereti, vagy rekreációs fókuszú 

csoportokban művészetterápiás elveket, szomatikus gyakorlatokat és kortárs alkotóművészeti 

technikákat adaptálnak a résztvevők adottságaihoz igazodva. Több éves tapasztalataink és az érintettek 

visszajelzése alapján ezzel hathatósan támogatjuk a résztvevők fizikális és mentális jólétét, és segítjük 
ezen kedvezményezettek mozgásos és kommunikációs képességeinek fejlődését, önkifejezésük 
kibontakozását, mobilitását, testi és lelki ellenállóképességük megerősödését. 

 

2.2. Szociális tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011 évi CLXXXIX tv Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 4 és 8 pont 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élők és családjaik 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
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1. Szupportív munka 

A csoportmunkákban, nyilvános bemutatókon, előadásokon és a rehabilitációs-terápiás fejlesztésben 
folyamatosan részesülő fogyatékkal élők és szűkebb környezetük, családjaik, hozzátartozóik, baráti 

körük számára minden tevékenységünk szupportív jelentőségű. A sérüléseik súlyossága folytán minden 
más élet- és tevékenységi körből kiszoruló fogyatékos emberek rendszeres, bizalom-és önbizalom építő, 

értékteremtő, ezáltal felnövelő munkafolyamatokban vesznek részt, amivel kedvezményezettjeink 

életét, életminőségét közvetlenül gazdagítjuk a közvetetten bekövetkező pozitív változások által pedig 
enyhítjük a családok és idősödő szülők vállára nehezedő pszichés- és szociális terheket. 

2. Társadalmi érzékenyítés 

Nyilvános programjaink kivétel nélkül a sérült emberek integrációjában rejlő kulturális és mentális 
értékekre hívják fel a figyelmet. Mindezzel a missziónkban megfogalmazott befogadóbb, szociálisan 
érzékenyebb, szolidárisabb társadalmi közeg kialakítására törekszünk.   

 

 

 

2.3. Tudományos tevékenység, módszerfejlesztés, kutatás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, módszerfejlesztés, 
kutatás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2004 évi CXXXIV tv a kutatás-fejlesztésről és a 
technológiai innovációról 5 § (3) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyógytornászok, testtudati szakemberek, táncosok 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Évről - évre számos szakmai fórumon, konferencián jelennek meg az ArtMan Egyesület szakemberei, 
ahol a legújabb módszerfejlesztési és kutatási eredményeinkről számolnak be a résztvevőknek, tartanak 

bemutató foglalkozásokat és tánc előadásokat. Az egyesület programjai gyakorló terepként szolgálnak, 

illetve rendszeresen jelennek meg szakdolgozati témaként a gyógypedagógiai vagy művészeti 
felsőoktatásban tanuló hallgatók munkáiban. Az ArtMan Egyesület csoportmunkáit rendszeresen 

látogatják más területről érkező szakemberek és érdeklődők.  

 

2.4. Kultúrális tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011 évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 7 pont 1997 évi CXL Törvény 76 § 
(1) és (2) a) c) e) g) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékossággal élők és családjuk, szakmabeliek,önk. 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 800 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
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A nyilvános bemutatókon és kortárs tánc előadásainkon való részvétel a program fontos része, ennek 
lehetőségét minden csoporttag számára fenntartjuk. Előadásaink vagy a csoporttagok aktív 

közreműködésével, vagy az egyesületi tagok rendezői koncepciói mentén külső szereplők, de 

jellemzően, sérült emberek bevonásával, vagy az őket is érintő témák mentén készülnek. 
Előadásainkkal a hazai kultúra területén az inkluzív művészet jelenlétét erősítjük, színesítve ezzel a 

kulturális kínálatot, és formálva a társadalom (közönség) látásmódját. Előadásaink révén egyben a 

színházi, mozgásszínházi alkotásban való részvételt akadálymentesítjük az érintettek számára. 

 

2.5. Rehabilitációs foglalkoztatás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabilitációs foglalkoztatás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011 évi CXCI Törvény 6 § (1) a) és 8 § (1) a) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élők 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A csoportokon való részvétel kiteljesíti a résztvevők figyelmét önmaguk, illetve környezetük felé, 
ezáltal megteremti a társadalmi integráció feltételeit, így nem csak a csoporttagok, hanem a 
környezetük is profitál a fejlődésből.  

Nyilvános fellépések, valamint tréningek és csoportvezetői tevékenység során több alkalommal 
módunk volt fogyatékkal élő szakembert is integrálni.  

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Cél szerinti juttatás nem volt 0 0 
Összesen: 0 0 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Kálmán Ferenc  elnök 211 212 
Összesen: 211 212 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 6 575 8 510 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 192 363 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 6 383 8 147 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 556 7 514 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 903 371 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 556 7 514 
K. Adózott eredmény 19 996 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  
(két évi bevétel átlaga)     
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  
(két év egybeszámított adózott eredménye)     
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 
(személyi jellegű ráfordítások aránya)     
Társadalmi támogatottság mutatói     
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  
(szja 1% a korrigált árbevételhez)     
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  
(közhasznú ráfordítások aránya)     
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
(közérdekű önkéntesek száma)     
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