A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 09:38:48. Érkeztetési szám: EB00603369

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 1 2 6 3 8

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Stahly
5

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

8

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 1 2 6 3 8

/P k.6 0 2 5 2

1 9 0 3 7 6 7 9

/2 0 1 8

1

4 2

DR. BODNÁR ESZTER

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

379

274

I. Immateriális javak

379

274

23 813

14 643

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

20 655

11 519

3 158

2 516

560

216

24 752

15 133

Saját tőke

967

329

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

754

817

63

-638

51

36

51

36

23 734

14 768

24 752

15 133

IV. Pénzeszközök
C.

608

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

58

4 286

58

4 286

3 628

27 672

3 628

27 672

3 628

27 672

3 628

27 672

56

5

56

5

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 742

31 963

3 742

31 963

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 742

31 963

3 742

31 963

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 711

31 155

2 711

31 155

273

1 026

273

1 026

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

472

105

472

105

8. Egyéb ráfordítások

190

114

190

114

33

201

33

201

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 679

32 601

3 679

32 601

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 679

32 601

3 679

32 601

63

-638

63

-638

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

63

0
-638

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 628

27 330

3 628

27 330

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

300

300

42

42

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 8 5

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Stahly

5

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

8

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 2 5 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 8

0 0 1 2 6 3 8

1 9 0 3 7 6 7 9

1

4 2

DR. BODNÁR ESZTER

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális tevékenység előmozdítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

: 1991. évi XX. tv. a helyi önkorményzatok és

és szervezeteik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) pont.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: koncertlátogató közönség, zeneművészek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
nincs

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
képviselő

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 742

31 963

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

42

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)]

3 742

31 921

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 679

32 601

273

1 026

3 679

32 601

63

-638

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Kiegészítő melléklet
2021.12.31.
(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Sonus Alapítvány a mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány (a
továbbiakban “Alapítvány"), melynek székhelye 1085 Budapest, Stahly u. 5. 1. em. 8. ajtó,
főtevékenységként 9001 Előadóművészet tevékenységet végez Magyarországon.
Az Alapítványt a Bíróság 2018.06.01-én jegyezte be 01-01-0012638 számon.
2.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Alapítvány könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli
törvénynek (a továbbiakban a “Törvény”), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli
elveknek megfelelően vezeti. Az Alapítvány számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai,
valamint az azokban bekövetkezett változások az alábbiak:
2.1.

A könyvvezetés módjának meghatározása

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
2.2.

A mérlegkészítés időpontja

A 2021. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját Az Alapítvány 2022.05.30ban határozta meg.
2.3.

Jelentős összeg meghatározása

Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának
szempontjából Az Alapítvány „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák
és hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2
%-át, vagy 500 millió forintot.
2.4.

Immateriális javak

Az Alapítvány az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az
eszközöket előreláthatóan használni fogja. Az immateriális javak nettó értéke 2021/12/31-én 274 e Ft.
Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválásáról vagy költségként történő elszámolásáról az
ügyvezető dönt.
2.5.

Tárgyi eszközök

Az Alapítvány a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik:



Az egyedileg 200 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket Az Alapítvány a rendeltetésszerű
használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt
eszközökről Az Alapítvány mennyiségi nyilvántartást vezet.
A 200 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében Az Alapítvány lineáris
értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és
maradványértékének figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra
számol el az üzleti év végén egyszer egy évben.
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(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők:
Év
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

50
3-7
7

A várható maradványértékek eszközönként egyedileg kerülnek megállapításra.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható,
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
Az Alapítvány nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés
lehetőségével, mint értékelési eljárással.
2.6.

Befektetett pénzügyi eszközök

Az Alapítvány 2021. december 31-én nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.
2.7.

Készletek

Az Alapítvány 2021. december 31-én nem rendelkezik készletekkel.
2.8.

Követelések

Az Alapítvány egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések
milyen mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az ügyvezető által elkészített vevő, adós minősítés
alapján értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan
megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és
jelentős összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással
csökkenti.
Az Alapítvány nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés
képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel.
2.9.

Értékpapírok

A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban
szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor Az
Alapítvány a mérleg fordulónapját veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett számolják el.
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az
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ügyvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele
alapján történik.
2.10.

Pénzeszközök

Az Alapítvány az időszak végén nem rendelkezik devizás pénzeszközökkel.
2.11.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A megbízható valós összkép biztosítása érdekében Az Alapítvány időbeli elhatárolásként a
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja.
2.12.

Devizás követelések, kötelezettségek értékelése

Az Alapítvány az időszak végén nem rendelkezik devizás követelésekkel és kötelezettségekkel.
2.13.

Eredménykimutatás

Az Alapítvány élve a Törvény által biztosított választási lehetőséggel összköltség eljárással
összeállított eredménykimutatást készít “A” formátumban.
3.

PÉNZÜGYI HELYZET, JÖVEDELMEZŐSÉG, LIKVIDITÁS

Likviditási ráta: 14 643 / 36 =

4.

ELLENŐRZÉSBEN,

407

ÖNELLENŐRZÉSBEN

FELTÁRT

HIBÁK

HATÁSA

ÉVENKÉNTI

BONTÁSBAN
Az Alapítványnak a megelőző és tárgy időszakban sem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés,
önellenőrzés során feltárt hibája.

II.

1.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Ügyvezető javadalmazása

Az Alapítvány aláírásra jogosult tagja dr. Bodnár Eszter.
Tárgy évben az ügyvezető előleget, kölcsönt nem vett fel.
2.

Hátrasorolt eszközök

Az Alapítványnak 2021. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze.
3.

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Az Alapítványnak 2021. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége.
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4.

Munkavállalók

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 0 fő.

III. SPECIFIKUS RÉSZ

A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlítása nem korlátozott.

1.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az Alapítvány tárgy időszak végén 0 e Ft értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel.

1.2.

Követelések

Az Alapítvány 2021. december 31-én 608 e Ft követeléssel rendelkezik.

1.3. Saját tőke

Induló tőke Tőkeváltoz
ás/eredmé
ny
Nyitó érték 2021. január
01-én
Előző évi adózott
eredmény átvezetése
Tőkeemelés
Befizetés jegyzett tőkére
Eredménytartalék
felhasználás
Tárgyévi adózott
eredmény
Záró érték 2021.
december 31-én

150

754

Lekötött
tartalék

Tárgyévi
Tárgyévi
eredmény eredmény
alaptev.
váll. tev.
0

63

63

0

-63

-638

150

817

0

1.5. Céltartalékok
Az Alapítvány a megelőző és tárgyidőszakban sem képzett céltartalékot.
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1.6.

Hátrasorolt kötelezettségek

Az Alapítvány 2021. december 31-én nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel.
1.7.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Alapítvány 2021. december 31-én nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel.
1.8.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségei 2021. december 31-én a következőképpen alakultak:
Szállítók
Egyéb

0 e Ft
36 e Ft

Összesen

36 e Ft

1.9.

Passzív időbeli elhatárolások

Az Alapítványnél 2021. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások egyenlege 14 768 e Ft.

2.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1.

Adóalap levezetése

Az Alapítványnak a tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, így társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2022. május 30.

_______________________
képviseletre jogosult
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1. számú melléklet
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Sonus Alapítvány a Mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására (Sonus Alapítvány)
célja a mai magyar és nemzetközi zenei és összművészeti élet támogatása. E cél elérése érdekében
többek között koncerteket szervez, mesterkurzusokat tart, zeneszerzői pályázatokat ír ki, új
zeneművek megalkotását és bemutatását támogatja, valamint fiatal zenészek karrierjét támogató
programot működtet.

2. számú melléklet
A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása
5-NEA-E-19
Támogatási program: Kortárs művek megírása és bemutatása
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2019. január 1. – 2022. június 30.
Támogatási összeg: 8 000 000
Tárgyévre jutó összeg: 5 548 771
Tárgyévben felhasznált összeg: 5 548 771
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Kortárs magyar zeneművek bemutatása
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Két új zenemű született,
melyek bemutatására a Budapest Music Centerben és a Deák téri evangélikus templomban került sor.
6-BPV-19
Támogatási program: ÚjLélekZene sorozat koncertjei az V. kerületben
Támogató megnevezése: Budapest V. kerületi önkormányzat
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2019.01.01.-2021.05.31
Támogatási összeg: 200 000
Tárgyévre jutó összeg: 200 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Kortárs zenei koncertek
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Koncert a Deák téri
evangélikus templomban
7-NKA-KÜLF-19
Támogatási program: Külföldi vendégművész fellépése
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2019.09.01-2021.06.30.

-6-

Kiegészítő melléklet
2021.12.31.
(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

Támogatási összeg: 300 000
Tárgyévre jutó összeg: 300 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Tsilumos Együttes fellépése
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Kortárs zenei koncert a Hold
utcai templomban
8-NEA-Ö-19
Támogatási program: Fiatal zenei tehetségek támogatása
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.4.1-2022.6.30.
Támogatási összeg: 2 920 000
Tárgyévre jutó összeg: 840 353
Tárgyévben felhasznált összeg: 840 353
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Focus on You című, komolyzenével
foglalkozó előadóművészek, zeneszerzők karrierjét támogató program
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Három személyre szabott
online workshopot tartottunk fiatal előadóművészeknek, zeneszerzőknek. Emellett egy támogató
közösség kiépítését kezdtük meg.
9-NKA-K-19
Támogatási program: Az ÚjLélekZene koncertsorozat koncertjei
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2019.10.1-2021.5.31.
Támogatási összeg: 500 000
Tárgyévre jutó összeg: 41 342
Tárgyévben felhasznált összeg: 41 342
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A templomtereket betöltő ÚjLélekZene
koncertsorozat
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Kortárs zenei koncert a Deák
téri evangélikus templomban
10-NKA-MK-19
Támogatási program: Komolyzenei mesterkurzus
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.9.1-2021.01.15.
Támogatási összeg: 300000
Tárgyévre jutó összeg: 300 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Let a Master Pitch In - Tomasz Skweres
mesterkurzusa fiatal zeneszerzőknek
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Zeneszerző mesterkurzus
fiatal zeneszerzőknek
12 - NEA-E-20
Támogatási program: Közép-Európa mint egységes zenei tér – a Közép-Európai Kamarazenekar
sorozata
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.1.1- 2022.6.30.
Támogatási összeg: 10 000 000
Tárgyévre jutó összeg: 2 148 204
Tárgyévben felhasznált összeg: 2 148 204
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Közép-Európa mint egységes zenei tér –
a Közép-Európai Kamarazenekar koncertje
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Koncert a Művészetek
Palotájában az Átlátszó Hang fesztiválon

13-SIE-20
Támogatási program: Új kortárs magyar zenemű írása
Támogató megnevezése: Ernst von Siemens Stiftung
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.09.01.-2022.05.31.
Támogatási összeg: 11 000 EURO
Tárgyévre jutó összeg: 7000 EURO
Tárgyévben felhasznált összeg: 7000 EURO
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Illés Márton új mű alkotása
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Illés Márton kamarazenekari
művének megszületése és bemutatása a Közép-Európai Kamarazenekar által
14-BPV-20
Támogatási program: az ÚjLélekZene sorozat koncertjei
Támogató megnevezése: Budapest V. kerületi önkormányzat
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.5.31.
Támogatási összeg: 150 000
Tárgyévre jutó összeg: 150 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 150 000
Tárgyévben folyósított összeg: 150 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Templomi koncert az V. kerületben
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Koncert a Hold utcai
református templomban
15-NKA-ON-20
Támogatási program: Oktatóvideó készítése
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
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Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.03.01-2021.08.31.
Támogatási összeg: 600 000
Tárgyévre jutó összeg: 600 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 600 000
Tárgyévben folyósított összeg: 600 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Zenei oktatóvideó gyerekeknek
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Kortárs Junior – Ligeti György:
Ramification című, ingyenesen hozzáférhető kisfilm
16-HUN
Támogatási program: A tárogató tegnapja és holnapja
Támogató megnevezése: Hungarikum Bizottság
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.9.1.-2021.8.31.
Támogatási összeg: 3695700
Tárgyévre jutó összeg: 3495700
Tárgyévben felhasznált összeg: 3495700
Tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A glissotar és tárogató bemutatása
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Koncert, ismeretterjesztő
előadás és hangfelvételek glissotarral és tárogatóval.
18-NKA-F-20
Támogatási program: Hangfelvétel-készítés támogatása
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.2.15.-2021.10.01.
Támogatási összeg: 550 000
Tárgyévre jutó összeg: 550 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 550 000
Tárgyévben folyósított összeg: 550 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Hangfelvétel készítése
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Hangfelvétel készítése a
Közép-Európai Kamarazenekar koncertjéről
19-NKA-KÜLF-20
Támogatási program: Külföldi művészek meghívása
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.10.01.-2022.05.01.
Támogatási összeg: 300 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 300 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
20-NKA-K-20
Támogatási program: Kortárszenei koncertsorozat
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Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2020.09.01.-2021.07.25.
Támogatási összeg: 650 000
Tárgyévre jutó összeg: 650 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 650 000
Tárgyévben folyósított összeg: 650 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: ÚjLélekZene koncertsorozat
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Templomi koncertek
21-NKA-MK-20
Támogatási program: Komolyzenei mesterkurzus
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.11.15.-2022.05.01.
Támogatási összeg: 400 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 400 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
22-NKA-KK-20
Támogatási program: Új kortárs zenei művek bemutatása
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.08.31.
Támogatási összeg: 400 000
Tárgyévre jutó összeg: 400 000
Tárgyévben felhasznált összeg: 400 000
Tárgyévben folyósított összeg: 400 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Új művek bemutatása
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Új magyar kortárszenei művek
bemutatása kortárszenei koncerteken
23-NEA-E-21
Támogatási program: A közép-európai kortárszenei élet előmozdítása határon innen és túl
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2022.06.30
Támogatási összeg: 10 000 000
Tárgyévre jutó összeg: 9 109 261
Tárgyévben felhasznált összeg: 9 109 261
Tárgyévben folyósított összeg: 10 000 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Új előadási módszerek bevezetése a
közép-európai kamarazenében
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: a Közép-Európai
Kamarazenekar koncertje a Budapest Music Centerben
24-OKF-21
Támogatási program: Osztrák vendégművészek fellépése
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Támogató megnevezése: Osztrák Kulturforum
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021. 4.15.-5.15.
Támogatási összeg: 900 EUR
Tárgyévre jutó összeg: 900 EUR
Tárgyévben felhasznált összeg: 900 EUR
Tárgyévben folyósított összeg: 900 EUR
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Osztrák vendégművészek meghívása
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Petra Stump-Linshalm és
Heinz-Peter Linshalm fellépése a Közép-Európai Kamarazenekar koncertjén
25-MMA-21-P
Támogatási program: Művészeti programok
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.1.1.-2022.12.31.
Támogatási összeg: 500 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 500 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
26-BPV-21
Támogatási program: az ÚjLélekZene sorozat koncertjei
Támogató megnevezése: Budapest V. kerületi önkormányzat
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2022.01.01.-05.31.
Támogatási összeg: 150 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 150 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
27-NKA-U-21
Támogatási program: Külföldi konferenciákon részvétel
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.08.31.
Támogatási összeg: 200 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 200 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
28-NKA-KF-21
Támogatási program: Külföldi együttes meghívása
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
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Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2022-01-01 - 2022-08-31
Támogatási összeg: 600 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 600 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
29-NKA-K-21
Támogatási program: Kortárszenei koncertsorozat
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021-09-01 - 2022-08-31
Támogatási összeg: 550 000
Tárgyévre jutó összeg: 0
Tárgyévben felhasznált összeg: 0
Tárgyévben folyósított összeg: 550 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
30-NTP-21
Támogatási program: Tehetségtámogató programok klasszikus zenészeknek
Támogató megnevezése: Nemzeti Tehetség Program
Támogatás forrása: központi költségvetés / önkormányzati költségvetés / nemzetközi forrás / más
gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2021.9.1.-2022.6.30.
Támogatási összeg: 3 500 000
Tárgyévre jutó összeg: 836 711
Tárgyévben felhasznált összeg: 836711
Tárgyévben folyósított összeg: 3 500 000
Támogatás típusa: visszatérítendő / vissza nem térítendő
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Focus on You programsorozat
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Fiatal zenészeknek szóló
tehetségtámogató program, mentorálás, workshopok, blog és közösség.
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