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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.   

A Covid járvány megakadályozta szakmai tervünk teljeskörű megvalósulását, a programunk 
előkészítési munkáit tudtuk végrehajtani. 

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 5 030 38 
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 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 5 030 38 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 832 33 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 832 33 
K. Adózott eredmény 180 5 

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)     
 


