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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Bethlen Téri Színház küldetése, hogy a hazai - és alkalomszerűen a nemzetközi - kortárs 
előadóművészetek kiemelt befogadó helyszíne legyen, de mindenkor Erzsébetváros és szűkebb 
környezetünk, külső-Erzsébetváros érdekeit és igényeit kiszolgálva. 2012. évi indulásától kezdődően a 
befogadó program alapvetően 4 pillérre támaszkodik: tánc - báb - színház - gyermekprogramok, így 
kiszolgálva a családi, a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt közönséget külön-külön és együttesen is. A 
magas szakmai minőség biztosítása érdekében tapasztaltszervezeteket kértünk fel együttműködésre, 
akik a befogadó program összeállításában is szerepet vállalnak.  

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Művészeti tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Művészeti tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

az előadó -művészeti szervezetek jogállásról szóló 
2008. évi XCIX. törvény 1§ (1) bekezdésében, 3. § (1) 
és (6)n 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: EU-s állampolgárok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Tehetségkutató és gondozó programjaink mindösszesen majd 12000 látogató. Találkozások* (pályázati 
úton fiatal, pályakezdő színházi rendezőket támogató program neves színházrendező mentorokkal, 
együttműködő partnerünk a MANNA), Ifjú Koreográfusok Fóruma** (pályázati úton fiatal 
koreográfusokat támogató program a KET művészeti vezetőjének mentorálásával, együttműködő 
partnerünk a Közép-Európa Táncszínház), G.A.P. - (fiatal táncművészeknek 9 hónapos képzést nyújtó 
program, partnerünk a Gangaray Dance Company) Ambíció program (művészi és műfaji megkötés 
nélkül biztosít lelkes, ambiciózus fiatalok számára bemutatkozási lehetőséget, partnereink a fellépő 
formációk), Fókusz program pályakezdő fotósoknak 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Nyújtott támogatás 500 0 

Összesen: 500 0 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető 0 1 225 

Összesen: 0 1 225 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 73 425 70 308 
ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 26 600 26 600 
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)] 46 825 43 708 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 72 291 75 498 

ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 2 596 3 342 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 72 291 75 498 
K. Adózott eredmény 1 134 -5 190 

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)     
 


