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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet 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

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

158 1 201

130 79

28 1 122

158 1 201

100 1 147

871 100

-771 1 047

21 9

21 9

37 45

158 1 201
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

2 248 2 692 2 248 2 692

1 828 2 240 1 828 2 240

19 40 19 40

1 708 1 905 1 708 1 905

1 0 1 0

4 077 4 932 4 077 4 932

4 076 4 932 4 076 4 932

3 981 3 391 3 981 3 391

863 494 863 494

0 149 0 149

4 0 4 0
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

4 848 4 848 3 8853 885

4 848 3 885 4 848 3 885

-771 1 047 -771 1 047

-771 1 047 -771 1 047

-771 1 047 -771 1 047

1 477 1 767 1 477 1 767

232 138 232 138
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2 4 8 3 Gárdony

Erkel Ferenc utca

2.

8  0 7 P K 6 3 3 6 1  2 0 0 1

0 7 0 2 0 0 0 1 7 8 7

1 8 4 9 3 2 3 4 1 0 7

Jendrics Anikó

kulturális tevékenység

2008 évi XCIX. tv.

Az előadóművészeti szervezetek jogállásáról 1§(1) és 3§(1) (6)

Magyarország polgárai

1919
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

pénzeszköz 1 980 közhasznú feladatok

támogatások 1 905 közhasznú feladatok

3 885

3 885

elnök 0 149

0 149
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Szervezet 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. Adózott 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

4 077 4 932

232 138

3 845 4 794

4 848 3 885

863 494

4 848 3 885

-771 1 047

10 10
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

1 064 250

1 064 250

1 064 250

1 064 250

1 064 250

1 064 250
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

703 050

703 050

703 050

703 050

703 050

703 050
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület

137 711

137 711

137 711

137 711

137 711

137 711
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

07 Székesfehérvári Törvényszék
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PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló

kozhasznusagi jelentes2014.pdf
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Közhasznúsági jelentése 
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Budapest, 2015. május 21.                                                                       Jendrics Anikó 
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Az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület 

Közhasznúsági jelentése 

a 2014-es esztendőről 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

Az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület a 2014. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét állította össze. A mérleg főösszege 1.201 ezer Ft, a saját tőke 1.147 ezer Ft. A részletes kimutatás a PK-

142 egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és eredmény-kimutatásából látható. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Tárgyévben a Szervezet összesen 1.905 ezer Ft támogatást kapott. A kapott összeget szervezetünk teljes egészében 

fel is használta, a támogatási összegekkel a megfelelő szervek felé, a határidők betartásával mind szakmailag, mind 

pénzügyileg el is számolt. A tárgyévben kapott támogatás összege 197 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. 

Az SZJA 1% bevétele az előző évhez képest 94 ezer Ft-tal csökkent, előadó-művészeti szervezetként ebben az évben 

is sikeresen igénybe vettük az előadó-művészeti szervezetek adókedvezményes támogatását, mely az előző évhez 

képest növekedést mutatott, hiszen a jegybevételünk is nőtt. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-

142 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletei (összesen 3 oldal) mutatják be. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 

elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben a PK-142 egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági 

mellékletének 4. pontja mutatja be. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást. 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 

SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Tárgyévben közösségünk összesen 1.905 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A tárgyévben kapott 

támogatás összege 197 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka az Egyesületünk által előadó-

művészeti szervezetként igénybe vett az előadó-művészeti szervezetek adókedvezményes támogatásának 

növekedése, mely az előző évhez képest 592 ezer Ft-tal több lett. Az SZJA 1% bevétele 94 ezer forinttal csökkent, 

más támogatást pedig nem kaptunk a tárgyévben. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-142 

egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékleteinek első három oldala mutatja be. 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 494 ezer Ft volt, mely összeg kulturális költségekből (132 ezer Ft, szakmai 

előadásokon való részvétel) és költségtérítésből (362 ezer Ft, kiküldetési rendelvényen, autóhasználat) áll. 

Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben 149 ezer költségtérítésben nem részesült. Megállapítható, hogy a 

Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett 

kifizetések részletezetését a PK-142 egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági mellékletének 6. pontja mutatja 

be. 

 

 

 

 



7. A TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

Az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület létrejöttének célja közhasznú tevékenységként az ifjúsági és felnőtt 

kulturális élet, azon belül is különös hangsúllyal az előadó-művészeti tevékenység segítése, koordinálása, a fiatal 

pályakezdő művészek támogatása, a középiskolás korú, művészetek iránt érdeklődő fiatalok szakmai 

segítségnyújtása, valamint előadó-művészeti tevékenységként Fészek Színház néven diák- és felnőtt társulat 

működtetése.  
 

Pedagógiai célunk a középiskolás és felnőtté váló fiatal korosztályt színjátékkal, színművek színpadra 

állításával, önmaguk minél teljesebb megismerésére ösztönözni és a világ elfogadására serkentő módszerek 

segítségével, játékosan átvezetni a felnőtté válás időszakán. Alapvető céljaink közé tartozik a fiatal, felnőtté váló 

korosztály számára a prevenciós hatáson túl egy izgalmas kaland önmaga és a világban elfoglalt helyének 

megismerésére, az alkotás öröme, a csoportba való tartozás érzése, a felelősségvállalás megértése, az önös célok 

közösségi célokká való válása, a befektetett munka értékelése, olyan élethelyzetek megismerése, melyekről nem 

szívesen beszélnek így félelmetessé válik, illetve melyeket nem ismernek így megismerhetik, az ebből fakadó 

tanulságok levonása, a társas viszonyok fejlesztése, sikerélmény, magabiztosság, jobb társadalmi integrálódás, a 

valódi vágyak megismerése, sikeresebb pályaválasztás, a művészetek megismerése, értékelése, a tehetséges gyerekek 

művészeti pályák felé való segítése. 

 

Amatőr színházunk a közösséget preferáló, a szavak erejével, a jelenkor problémáival, a valósággal 

foglalkozó, azt feldolgozó színpadi művek létrehozására létrejött együttes, melynek célja a színházi formanyelv 

megújítására tett kísérletek mellett az általunk megismert színházi hagyományok, élettapasztalatok, társművészetek 

vizsgálata, alkalmazása, valamint a hivatásos és műkedvelő színházcsinálók közötti párbeszéd és együttalkotás 

lehetőségének biztosítása. 

 

Mindezeket szem előtt tartva a 2014 évben is folytattuk munkánkat, mely alapvetően két tematikus téma 

köré szerveződik, természetesen biztosítva a témák közötti átjárást: 

1. fiatal korosztállyal való foglalkozás 

2. színház működtetése 

 

FIATAL KOROSZTÁLLYAL VALÓ  FOGLALKOZÁS: 

 

Folyó munkánk két altémára bontható. A hozzánk járó fiatalokkal való műhelymunkára és ifjúsági 

előadások létrehozására, valamint az előadásokon keresztül, a fiatal korosztály szélesebb körű megszólítására.  

2014 évben 12 fiatallal foglalkoztunk folyamatosan, műhelymunkában. Fiataljainkkal a fent megnevezett 

pedagógiai céljaink szem előtt tartásával két csoportban hetente 1 x 4 órában foglalkozunk. Foglakozásainkat Cziczó 

Attila drámaíró/rendező, Andai Katalin színművész, Jendrics Anikó szocioterapeuta, Nyulassy Attila színész/esztéta, 

Barabás Tamás színész/rendező vezeti társadalmi önkéntes munkában. A közös munka során különféle területeket 

érintve (önismeret, különböző kulturális és művészeti ágak megismertetése, a színházi alapismeretek, szituációs 

játékok, improvizáció, mozgás) tágítjuk a csoporttagok kulturális ismereteit, önmagukról és a világról alkotott képét. 

Ebben a szellemben 2014-ban három különböző előadást hoztunk létre a fiatalokkal/fiataloknak/fiatalokról 

(Comment Lájv, Movie Stars, Évadzáró) , illetve folyamatosan játszottuk az előző évben létrehozott két ifjúsági 

előadásunkat (1001, Color Hause). Ezekkel az előadásokkal törekedtünk arra, hogy üzenetünkkel minél szélesebb 

rétegben tudjunk megszólítani a fiatal korosztályt. Ennek érdekében a saját játszóhelyünkön játszott előadások után 

minden esetben beszélgetést szerveztünk a nézőkkel (akik zömében fiatalokból álltak), moderátor 

közreműködésével. A közönséggel való beszélgetéseinket foglalkozásvezetőink vezetik önkéntes társadalmi 

munkában.  

 

Foglalkozásaink továbbra is ingyenesek, mindenki számára elérhetőek. 

 

2014 augusztusában 10 napos színjátszó és önismereti tábort tartottunk nagy sikerrel, melyen 12 fiatal vett 

részt. Immár tizenharmadik alkalommal szerveztük meg ezt a hagyományos drámatábort, mely a foglalkoztató 

táborok ismert hatásain túl (prevenció, szabadidő hasznos eltöltése, kultúra közvetítése, együtt alkotás öröme, stb..) 

egy nagyon biztos alapozást ad a résztvevőknek a következő évi munkához.  

 



SZÍNHÁZ MŰKÖDTETÉSE: 

Amatőr színházi társulatunk fent leírt céljait tartja szem előtt produkciói létrehozásakor. Állandó tagjaink mellett 

időről időre vendégművészeket is hívunk egy-egy előadásban való közreműködésre. Előadásaink témái jellemzően 

korunk társadalmi problémáival foglalkoznak. Előadásaink elkészítésekor törekszünk arra, hogy játszót és nézőt 

közelítsünk egymáshoz. 

A 2014 évben készült és játszott új előadásaink: 

A „Népmesécske” c. interaktív mesejáték egy magyar népmesékből összeállított mesefűzér, melynek történetébe a 

vállalkozó kedvű nézők (gyerekek) is bekapcsolódhatnak. 

A „Tájbrék” c. tragikomédia során Pesti Győző, a fodrász, felnőttéletének negyedszázados ünnepét követhetjük 

végig a valóság és az álmok mezsgyéjén lavírozva. Család, társadalom, élet, halál, magány, álomvilág és valóság a 

célkeresztben. Az átlag(magyar)ember élete és értelme 25 évbe és egy estébe sűrítve. A dráma a magyar 

rendszerváltás huszonöt éves jubileuma alkalmából és tiszteletére íródott.  

A „Galamb” c. abszurd dráma a mai társadalomban jelentkező elmagányosodás problematikájával foglalkozik.  

Ezek mellett a már múlt években elkészült „Gabriella tizennégyszer” c. „1001” c., „Halhatatlan” c., „Az utolsó 

magyar” c., „A nép ellensége” c. drámákat is játszottuk. 

 

2014-ben előadásainkat összesen 1919fizető néző látta.  

 

Mivel komolyan gondoljuk egyesületünk alapvető céljainak gyakorlását, úgymint az ifjúsági és felnőtt kulturális élet, 

azon belül is különös hangsúllyal az amatőr diákszínjátszás koordinálását, segítését, minél több embert igyekszünk 

elérni rendezvényeinkkel, előadásainkkal, táborainkkal, fejlesztő csoportjainkkal weboldalunkkal, blogunkkal. 

Immár gyakorlattá vált színházunkban, hogy az előadások után, annak kapcsán beszélgetést szervezünk a hozzánk 

ellátogató vendégekkel. Ezen alkalmakon igyekszünk hidat teremteni játszó és néző közé, a színház két oldala közti 

átjárhatóságot tágítva. Beszélgetünk a látottak kapcsán a felmerülő kérdésekről, társadalmi, kulturális jelenségekről, 

a színházcsinálás rejtelmeiről és bármiről, ami az adott csoport igényeit szolgálja. Ezt nagyon fontos küldetésnek 

tartjuk, hiszen ez erősíti a szociális kapcsolatokat és általában a társadalom egészét. Mindez visszaigazolása az, hogy 

nagyon nagy az igény ezekre az alkalmakra. Ugyanezen célokkal működtetjük hivatalos weboldalunk szolgáltatásait. 

Ezen a felületen olvashatók híreink, műsoraink, előadásaink leírása, egyéb információink, találhatóak képek, videók. 

Folyamatosan működik a Fészek Színház blogja, ahol társulatunk tagjai írnak napi rendszerességgel színházunkról, 

működésünkről, feladatainkról, előadásainkról. Blogunknak mára napi 300 látogatója van. Közhasznú 

tevékenységből származó bevételeinket (jegybevétel) és a támogatásokat működésünkre, céljaink megvalósítására 

fordítjuk. 

 

 

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

 

Egyesületünk közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatok elvégzésével valósít 

meg: 

 előadó-művészeti szervezet támogatása 

 előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

 Az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása, szervezése, az önművelés, 

továbbképzés elősegítése 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek 

tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; 

művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti 

alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 

 Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 

 művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek 

 a lakosságot szolgáló kulturális célok megvalósítása 

 a művészi alkotó munka segítése 

 művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 



 Kulturális szolgáltatás 

 

Mindezen közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat jogszabályhelyei: 

 

 Magyarország Alaptörvénye XI.1. 

 2008. évi XCIX. Tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

3 § (1) 

 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4 § (1) a)-u) 

 1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121 § a)-b) 

 , 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 7. 

 
 

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célcsoportja Magyarország ifjúsági és felnőtt lakossága.  

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma 2014 évben 2022 fő, mely az évi rendszeres 

műhelymunka,  a táborok, az irodalmi pályázat, a színjátszó fesztivál és a színházi előadás feldolgozó beszélgetések 

és programok résztvevőiből tevődik össze.  

 

 

Budapest, 2015. május 21. 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                      Jendrics Anikó 

                                                                                                                                                elnök 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület közgyűlése 2015. május 22-i ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest, 2015. május 22.               Jendrics Anikó 

                                                                                                                                                elnök 

 
 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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