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Maladype Színház Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 
 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Maladype Színház működésének támogatása, a Színház által létrehozott színházi produkciók 
támogatása, képviselete, hazai és nemzetközi népszerűsítése, támogatók bevonása a színház céljainak 
megvalósításáhoza színházművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása Új színházi formák, új 
színházi nyelv alkalmazásával kísérletező előadások, workshopok létrehozásának támogatása, 
rendhagyó módszerek, formák alkalmazása a színház kulturális tevékenység során új színházi 
produkciók létrehozásához szükséges pályázati és egyéb támogatások felkutatása . 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Kulturális tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Magyarország Alaptörvénye 2008. évi XCIX. törvény 
1.§ (1), 3.§ (1) és (6) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai és Európa Uniós polgárok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 600 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A színházi tevékenység és az előadó-művészet által a társadalom kulturális és szellemi állapotának 
fejlesztése. Kitekintés a világ kulturális világába, tapasztalatcsere a színházi nyelvezet és célok 
tekintetében. Fiatalok színházra nevelése önismereti és drámafoglalkozások segítségével. Kulturális 
képzés során nyitottságra, elfogadásra, szolidaritásra nevelés.  ÖT KAPU  kor specifikus színház-
metodikai koncepció, amelynek felépítését és működését egy tehetségműhelyként funkcionáló egyedi 
kutatócsoport tagjainak több éves szakmai fejlesztésével tervezi kiteljesíteni a következő három évben. 
Színházmódszertani leírásában meghatározott öt életcikluson átívelő emberi kapcsolatok vizsgálatát 
végzik életvitelszerűen.   Az ÖT KAPU program fontos részét képezi a hazai és nemzetközi 
partnerhálózat széleskörű kiépítése ,szakmai kapcsolatok fejlesztése. A program első évének záró 
előadása  A 2019 év  kiemelt produkciója, a Witold Gombrowicz, "Yvonne, burgundi hercegnő" című 
művéből készülő előadás lesz 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Nincs adat megadva. 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs adat megadva. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 560 5 030 

ebből:     
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
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)] 560 5 030 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 62 4 832 
ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 62 4 832 

K. Adózott eredmény 475 180 
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)     
 

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása  
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Támogatási program megnevezése: Öt Kapu korspecifikus színház metodikai  program 
Támogató megnevezése: ANGOL NYELVŰ SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019.01.01-2019.03.31 
Támogatási összeg:  3 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

3 000 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

3 000 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

3  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi   
Dologi 3 000 000 
Felhalmozási 0 
Összesen: 3 000 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A program által amely  hét pályakezdő tehetséges színművészt karol fel - szeretnénk koncentrálni a pályakezdő 
fiatalok által megújulni képes „színházi energiát”, kijelölni számukra a „tehetségmentés és gondozás”  
mentén a legmegfelelőbb szakmai célokat, eszközöket és integrálni alkotómunkájukba a legalkalmasabb 
hazai és külföldi mentorokat, tehetségsegítő szakembereket. Ehhez a tevékenységhez használta a 
szervezet a kapott támogatást. támogatást a pályakezdő színművészek tiszteletdíjaira költöttük 
  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A színházi tevékenység és az előadó-művészet által a társadalom 
kulturális és szellemi állapotának fejlesztése. Kitekintés a világ kulturális világába, tapasztalatcsere a színházi 
nyelvezet és célok tekintetében. Fiatalok színházra nevelése önismereti és drámafoglalkozások segítségével. 
Kulturális képzés során nyitottságra, elfogadásra, szolidaritásra nevelés.  ÖT KAPU  kor specifikus színház-
metodikai koncepció, amelynek felépítését és működését egy tehetségműhelyként funkcionáló egyedi 
kutatócsoport tagjainak több éves szakmai fejlesztésével tervezi kiteljesíteni a következő három évben. 
Színházmódszertani leírásában meghatározott öt életcikluson átívelő emberi kapcsolatok vizsgálatát végzik 
életvitelszerűen.   Az ÖT KAPU program fontos részét képezi a hazai és nemzetközi partnerhálózat 
széleskörű kiépítése ,szakmai kapcsolatok fejlesztése. A program első évének záró előadása  A 2019 
év  kiemelt produkciója, a Witold Gombrowicz, „Yvonne, burgundi hercegnő” című művéből készülő előadás 
lesz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


