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Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit KFT. 

2018 évi Beszámolójához tartozó Közhasznúsági melléklet  

 1. A szervezet azonosító adatai 

 név: Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit 

Kft. 

  

 székhely:   1037 Budapest, Kunigunda u. 64. 

 bejegyző határozat száma:    

 nyilvántartási szám:   

 képviselő neve:   Kovács Géza 

 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

       A társaság alaptevékenysége kulturális szolgáltatás; közhasznú tevékenysége: előadó-művészet. 

 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 közhasznú tevékenység megnevezése:  előadó-művészet 

 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 
 Magyarország Alaptörvényének Alapvezetés szakasz 

P.) cikkének (1.) bekezdése. 

 a közhasznú tevékenység célcsoportja:  állampolgárok 

 a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  A társaság műsorai 2018-ban 15902 fő nézőhöz jutottak el. 

 a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

A Társaság alaptevékenysége a kulturális szolgáltatás, mint közfeladat ellátás, a művészeti együtteseknek 
mint előadó-művészeti szervezeteknek a fenntartása, a művészeti együttesek tevékenységi feltételeinek 
megteremtése. 
  
A Kft. az elmúlt években igen szigorú és takarékos pénzügyi tervezéssel valósította meg rendezvényeit, 
miközben sikerült a főváros egyik legszínvonalasabb koncert-kínálatát nyújtani a közönségnek, és emellett 
magas színvonalon teljesíteni a speciális rádiós, archiválási, ifjúsági-gyermeknevelési és egyéb feladatait. 
  
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 300 millió Ft-os támogatása a 2018-as évben is lehetővé tette azt, 
hogy folytathassuk a művészeti működésben is egy magasabb szintű munkát. A támogatásnak 
köszönhetően az együttesek tevékenységét bővíteni tudta, az együttesek foglalkoztatása folyamatos, a 
kapacitásokat immár maximálisan kihasználja és lehetővé vált nagyszabású, a teljes művész-stábot 
foglalkoztató rendezvények megvalósítása is. Az év legnagyobb formátumú és jelentőségű koncertje a 
zenekar 75 éves jubileuma alkalmából megrendezett előadás volt, melyen mindhárom együttes és számos 
vendégművész közreműködésével, összesen 480 művész fellépésével került bemutatásra Berlioz: Te Deum
a /november 8./  
Ezenkívül - a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően - lehetséges volt a korábbiaknál több jelentős külföldi 
vendégművész meghívása: Jeroen Berwarts (január 19.), Dmitry Sinkovsky (április 6.), Giulio de Padova 
(április 11.), Stefan Parkman (április 20.), Howard Williams (szeptember 24.), Emma Kirkby 
(szeptember 24.), Varvara Nepomnyaszkaja (október 30.), Henri Chalet (október 31.), a Bolgár Nemzeti 
Rádió Gyermekkórusa (november 9.), Carlo Montanaro (november 27.). 
A Kft. a reklámtevékenységét megerősítette, így folyamatosan nő az együttesek ismertsége, illetve a 
koncertlátogatók száma is. A 2018. év mind művészi, mind gazdasági szempontból sikeresnek és 
eredményesnek mondható. 
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 5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év*  Tárgyév* 

 Klebelsberg  4.950 4.950 

      

      

 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 Tisztség  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 

       Ügyvezető Igazgató bére 13.322 18.447 

       Ügyvezető Igazgató béren kívüli juttatás       0 0 

 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 13.322 18.447 

 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 Alapadatok  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 

 B. Éves összes bevétel 1.316.119 1.407.360 

 ebből:     

 C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 

évi CXXVI. törvény 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 bevétel [B-(C+D+E+F)] 1.316.119 1.407.360 

 H. Összes ráfordítás (kiadás) 1.314.301 1.392.248 

 I. ebből személyi jellegű ráfordítás  1.120.019 1.134.870 

 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.314.301 1.392.248 

 K. Adózott eredmény 1.292 13.791 

 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

 Erőforrás-ellátottság mutatói  Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]  Igen Igen 

 Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Pozitív   Pozitív  

 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]  Igen Igen 

 Társadalmi támogatottság mutatói  Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Nem   Nem 

 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]  Igen Igen 

 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem  Nem 

 * Adatok ezer forintban. 

 

2011. évi CLXXV. törvény 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról  

2. Értelmező rendelkezések 

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt 

közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; 

19.
 * 

 közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat 

címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte: 88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2014. III. 28-tól. 

https://uj.jogtar.hu/#lbj7id1485256111826a811
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követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 

való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; 

4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége 

keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás; 

21. közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv 

nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek 

azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban 

meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve; 

 

 

 

Budapest, 2019. április 29. 

 

 

 

                                                                                 ………………………………….. 

                                                                                 képviselő 


