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Somogyi Hajnalka

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A kortárs hazai művészet támogatása, produkciós és prezentációs lehetőségeinek szélesítése,
társadalmi beágyazódásának segítése, nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. Előkészületek a 2020
tavaszán megrendezendő OFF-Biennále harmadik kiadására.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

OFF- Biennále Egyesület

Közhasznúsági melléklet 
2019

1. A szervezet azonosító adatai

Képviselő neve: 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális, információs, edukációs, kommunikációs
tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 (a Biennálé kétévente kerül megrendezésre, a
köztes periódusokban az előkészítésre kerül a hangsúly, nyilvános tevékenységeink szerényebbek)

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása*

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az elmúlt években megalapozott hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok mentén folytattuk a 
munkát, bővítettük a hazai művészeti színtérből bevontak körét. A 2020-as Biennálét előkészítendő 
nyílt pályázatot írtunk ki, zsűriztünk, nemzetközi patnereinket is bevontuk a projektek megalapozásába, 
szélesítettük támogatói bázisunkat.

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek 
tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 
támogatása; művészeti intézmények / lakossági művészeti kezdeményezések, a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) –b)

Hazai kortárs művészek, művészeti szakemberek, kortárs művészet közönsége, utóbbin belül 
különösen: hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok.



Felhasznált vagyonelem 
megnevezése

Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 -                                             -      



Cél szerinti juttatás megnevezése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Előző év (2018) Tárgyév (2019)

Cél szerinti juttatások kimutatása 
összesen

Tisztség

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

- -

Előző év (2018) Tárgyév (2019)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

A vezető tisztségviselőnek nyújtott 
juttatás összesen

Előző év (2018)

17 606                                     38 885    

Tárgyév (2019)

                                           -                                                  -      

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

D. közszolgáltatási bevétel

9

                                           64    

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-
(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

                                    17 597    

                                      6 510    

                                    38 885    

                                    16 267    

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai

617

                                      6 510    

                                         643    

                                    16 267    

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában 
közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek 
száma (főben; a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)

                                    11 096    

0

                                    22 618    

0



Erőforrás-ellátottság mutatói

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

Mutató teljesítése

Igen Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]     

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

Igen

Nem Nem

Igen

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

Nem Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

*Adatok ezer forintban.

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

Igen

Nem


