
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.03 16:17:45

01 Fővárosi Törvényszék

Pintér Béla és Társulata

0 1 0 2 9 7 4 3    2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Pintér Béla és Társulata

1 1 1 1 Budapest

Műegyetem rakpart

3

    

0 1 0 2 9 7 4 3    

0 1 0 0 P k 6 0 7 6 8  2 0 0 1

1 8 2 4 5 4 2 6 2 4 3

Pintér Béla

Budapest 2 0 2 0 0 7 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

7 934 10 445

7 934 10 445

43 917 70 460

20 571

19 566 13 956

3 780 56 504

2 715 2 345

54 566 83 250

21 793 43 973

30 30

21 763 21 763

22 180

17 393 21 781

17 393 21 781

15 380 17 496

54 566 83 250

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Pintér Béla és Társulata

111 053 161 017 111 053 161 017

46 851 86 833 46 851 86 833

30 494 84 827 30 494 84 827

157 904 247 850 157 904 247 850

111 053 161 017 111 053 161 017

127 490 199 025 127 490 199 025

25 474 20 691 25 474 20 691

4 699 5 316 4 699 5 316

230 606 230 606

11 32 11 32

157 904 225 670 157 904 225 670

157 904 225 670 157 904 225 670

0 22 180 0 22 180

0 22 180 0 22 180

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

28 000 75 200 28 000 75 200

1 194 3 627 1 194 3 627

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Pintér Béla és Társulata

1 1 1 1 Budapest

Műegyetem rakpart

3

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 6 8  2 0 0 1

0 1 0 2 9 7 4 3    

1 8 2 4 5 4 2 6 2 4 3

Pintér Béla

Kultúrális tevékenység, nevelés, oktatás

2011.évi CLXXV.tv

Közönségigény kielégítése színházi élményeken keresztül

Fizető nézők belföldön, külföldön

40567

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

157 904 247 850

1 194 3 627

156 710 244 223

157 904 225 670

25 474 20 691

157 904 225 670

0 22 180

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

108117/05008

NKA Színházművészeti Kollégiuma

2019.03.01-2020.02.29.

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

0

0

0

0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

3417-01-0018/19

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.03.01-2020.02.29.

28 000 000

19 011 018

19 011 018

28 000 000

0

19 011 018

0

19 011 018

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

EMT-SZM-KL_19-0007

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.03.01-2020.02.29.

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

20 246 975

9 753 025

0

30 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

sakma/19/1b/15

Summa Artium Nonprofit Kft

2019.10.18-2020.07.31.

6 000 000

3 702 217

3 702 217

6 000 000

0

3 702 217

0

3 702 217

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Pintér Béla és Társulata

EMT-TE-19-0504

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.03.01-2020.02.29.

10 000 000

8 856 345

8 856 345

10 000 000

0

8 856 345

0

8 856 345

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.03 16.24.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:
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Dologi
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Pintér Béla és Társulata
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Pintér Béla és Társulata Egyesület 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
a 2019. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 
A tárgyév 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra értendők. A kiegészítő 
melléklet magyarázatai és a táblázatai az egyszerűsített éves beszámoló szerves és elválaszthatatlan 
részét képezik. 
 
A kiegészítő melléklet a Pintér Béla és Társulata Egyesület (a továbbiakban „a Társulat”) 2019. 
december 31. fordulónapi egyszerűsített éves beszámolójához tartozik, melynek mérlegében az 
eszközök és források egyező végösszege 82.250 EFt és tárgyévi eredménye 22.180 nyereség. 
 
A mérlegkészítés napja: tárgyévet követő február utolsó napja 
 
A Társulat könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

1. Általános adatok, a Társulat ismertetése 
 
A „Pintér Béla és Társulata” elnevezésű társadalmi szervezet 2001. július 18-án alakult. 
Székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.  

 

A Társulat elnöksége: 
• Pintér Béla István – Társulat elnöke (1188 Budapest, Kalász u. 51.) 
• Dr. Thúróczy Szabolcs – titkár (1011 Budapest, Hunyadi u. 15.) 
• Enyedi Éva – művészeti vezető (1022 Marcibányi tér 9.) 

 
Felügyelő bizottsági tagok: 

• Hajdú Rozália Veronika (1011 Budapest, Szalag u. 12. fszt. 4.) 
• Hídvégi Anna (1130 Budapest, Reitter Ferenc u. 108.) 
 

A Társulat elnöke: Pintér Béla jogosult a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására. 
 
Társulat adószáma: 18245426-2-43 
 
KSH szám: 18245426-9001-529-01 
 
2009. február 18-ától a Társulat a korábbi alaptevékenységére közhasznú minősítést szerzett, 
melynek bírósági bejegyzése 2009. április 16. 
 
Közhasznú tevékenységek 
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• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• kulturális tevékenység 

 
A Társulat irataiba bárki betekinthet munkaidőben a Társulat ügyvezetőjével egyeztetett 
időpontban, de kérelme kézhezvételétől 15 napon belül. 
 
A Társulat működéséről a www.pbest.hu honlapon lehet értesülni. 
 

2. Számviteli politikánk fő jellemzői: 
 
Általános 
 
A számviteli politika célja a számviteli törvény előírásainak megfelelően az abban foglalt alapelvek 
érvényesítésével a Társulatról valós, megbízható információk biztosítása a vagyoni. pénzügyi és 
jövedelmi helyzetről a tulajdonos, az üzleti partnerek, a hatóságok részére. 
 
Ezen beszámoló a 2000. évi C. számvitelről, a 479/2016. (XII. 28.) számú a számviteli törvény 
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló kormányrendelet, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló törvény alapelveinek 
figyelembevételével készült. 
 
A Társulat a kettős könyvvitel szabályai szerint zárt rendszerben a realizációs elvnek megfelelően 
vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít mely „A” típusú mérleget és „A” típusú 
eredménykimutatást tartalmaz. 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai – a megjegyzett kivételektől eltekintve – ezer forintban 
értendők.  
 
A főkönyvi nyilvántartások mellett az analitikus nyilvántartások biztosítják az eszközökben és 
forrásokban bekövetkezett változások dokumentálását. 
 
A Társulat a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és 
forrás értékelési, /ill. önköltségszámítási/ szabályzatát. 
 
A Társulat rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva 
biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, 
óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a 
formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek 
érvényesülését. 
 
Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy 
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját 
tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli 
politikában meghatározott értékhatárt azaz 500 EFt-ot, azonban minden esetben jelentős összegű a 
hiba számviteli törvény szerint, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon 
évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének 
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együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 
százalékát. 
 
A valutában, ill. devizában felmerült eszközök és források év végi átértékelésénél nem minősül 
jelentősnek a 100 EFt alatti összeg, tehát nem szükséges az átértékelés ezen összeg alatt. 
 
Befektetett eszközök 
 
Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel 
csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra.  
 
A tárgyi eszközök között a Társulat azon eszközöket tartja nyilván, amelyek várható használati ideje 
meghaladja az egy évet. 
 
Az amortizáció elszámolását a tárgyi eszközök és immateriális javak tekintetében lineáris 
módszerrel a hasznos élettartam szerint, egyedileg határozzuk meg. 
 
A tárgyi eszközök beszerzési értékének illetve előállítási költségének meghatározásakor, minden az 
eszköz beszerzésével, üzembehelyezésével, üzembehelyezésig felmerülő költséget figyelembe vesz 
a Társulat. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a várható használati időtartamnak megfelelően 
határozzuk meg. Az értékcsökkenési leírási módszerek közül a bruttó érték alapján a lineáris leírás 
módszerét alkalmazzuk. 
 
A jelenlegi tárgyi eszközök között nem volt olyan melynek jelentős piaci értéke lenne a használati 
idő lejártakor, ezért jelenleg nincsen a Társulatnak olyan tárgyi eszköze, melynél maradványérték 
figyelembe lenne véve. 
 
A 100 EFt egyedi beszerzési érték alatti eszközöket a beszerzéskor egy összegben értékcsökkenési 
leírásként számoljuk el. 
 
A vagyoni értékű jogokat a Társulat 6 év alatt számolja el költségként. 
 
A szellemi termékek bruttó értékét lineárisan 3 év alatt számoljuk el. 
 
Az épületekre alkalmazott lineáris értékcsökkenési leírási mértéke évi 2%. A telek után amortizációt 
nem számolunk el. 
 
Műszaki és egyéb berendezésekre évi 14,5%-os és 33%-os értékcsökkenési leírást számolunk el.  
 
A személygépkocsikra 20%-os értékcsökkenést alkalmazunk 
 
A befejezetlen beruházásokra fejlesztési tartalékot képzünk, amennyiben van rá lehetőség. 
 
Terven felüli értékcsökkenést a tárgyév folyamán nem számoltunk el. 
 
Követelések 
 
Követeléseink egyeztetett, elismert tételek - számláink, megállapodásaink szerint. 
A vevőkövetelések a mérlegben ÁFÁ-t is tartalmazó számlázott értéken mínusz az elszámolt 
értékvesztést figyelembevéve vannak kimutatva. 
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Pénzeszközök 
 
A pénzeszközöket könyv szerinti értéken mutattuk ki a mérlegben. 
 
Időbeli elhatárolások 
 
Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat cégünk a számviteli törvény előírásai szerint könyveli az 
évzárlat időpontjában. 
 
Árbevétel 
 
Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót. 
 
Támogatások 
 
A kapott támogatások a felhasználással egy időszakban kerülnek elszámolásra. Amennyiben a 
kapott támogatások még nem kerültek felhasználásra illetve az adományozóval szemben nem lettek 
elszámolva/visszaigazolva, mindaddig rövid lejáratú kötelezettségként mutatjuk ki. 
 

SPECIFIKUS RÉSZ 
 
A közhasznúsági mellékletben nem szereplő adatokat ismertetjük kizárólag. 

1. Személyi ráfordítások 
 
Alkalmazottak bérköltsége a tárgyévben 5.707 EFt volt, valamint megbízásos EKHO-s jövedelmük 
11.626 EFt volt. A személyi jellegű egyéb kifizetések teljes összege 67 EFt. A személyi 
ráfordításokkal kapcsolatos járulékok összege 3.291 EFt. A tárgyévi átlagos statisztikai létszám 2 
fő. 

2. Társulati adó levezetése 
 
A Társulatnak nincsen vállalkozási tevékenysége így adókötelezettsége sem keletkezik. Az 
adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és 
nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társulat vezetőségének nincs 
tudomása olyan körülményről, amelyből a Társulatnak ilyen címen jelentős kötelezettsége 
származhat. 

3. Jövőbeni mérlegben nem szereplő kötelezettségek 
 
Amennyiben a Társulat nem tudna elszámolni az egyéb bevételként elszámolt támogatással, úgy az 
visszafizetendő. A Társulat nem tartja valószínűnek, hogy ne tudna elszámolni az egyéb bevételként 
elszámolt támogatások teljes összegével és emiatt bármekkora összeget vissza kellene fizetnie. 

4. A közhasznú jogállás 

A közhasznú jogállás megszerzésének feltétele 
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A 2011. évi CLXXV tv. 32. § (4) a)-c) szerinti feltételek közül az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában legalább egy feltételnek teljesülnie kell az alábbiakból: 

• az előző két lezárt üzleti év átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, 
• az előző két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív. 

 
A Társulat a fenti két feltétel közül megfelel:  

• az előző két lezárt üzleti év átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot. 
 

A 2011. évi CLXXV tv. 32. § (5) a)-c) szerinti feltételek közül az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában legalább egy feltételnek teljesülnie kell, melyek közül a Társulat megfelel annak 
a feltételnek, hogy az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység 
érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában. 

 
 
Budapest, 2020. 04.30 
 
Pintér Béla István 
Társulat Elnöke 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA 2019-ES MŰKÖDÉSÉRŐL 

A 2018/2019-es évad fókuszában a társulat húsz éves fennállásának ünneplése és egy            
korszak összegzése állt, a 2019/2020-as évad bemutatója pedig egyfajta megújulást          
hozott magával. A 2019-es naptári évben (július-augusztus) hónapokat leszámítva a          
társulat folyamatosan átlagosan havi 18 előadást játszott négy-öt helyszínen, 17-féle          
előadást tartva repertoáron, minden alkalommal teltházzal. A műsoron tartott         
előadások között 2000-ben bemutatott előadás is szerepel, a továbbjátszott előadásaink          
felölelik a társulat elmúlt 21 évének szinte teljes munkáját. Szakmai terveinkben           
szereplő művészeti koncepciónk (alappillérek: társadalmi szerepvállalás, magas       
minőségi követelmény, egyén problémáinak bemutatásán túl társadalmi konfliktusok,        
szembenézés-szembesítés) az elmúlt időszak továbbjátszott előadásaiban és az új         
bemutatókban is tetten érhető. 2019-ben a társulatnak két bemutatója volt. Pintér Béla            
Jubileumi Beszélgetések című drámáját 2019. január 13-án mutattuk be a Fészek           
Művészklubban, Pintér Béla Anyaszemefénye című drámáját pedig 2019. december         
21-én a 462 fő befogadóképességű UP Újpesti Rendezvénytérben. Az év végén           
bemutatott Anyaszemefénye 2019-ben 3 alkalommal került színpadra, 1405 néző látta. 
 

Pintér Béla: Jubileumi Beszélgetések bemutató 
A Jubileumi Beszélgetések előadást 2019. január 13-án mutattuk be a Fészek           
Művészklubban (2018. december 16-án munkabemutatót tartottunk a Szkéné        
Színházban). Az előadás azóta töretlen sikerrel szerepel repertoárunkon, 2019-ben 37          
alkalommal került színpadra, 7008 néző látta. 

Szereplők: 
Bencze Sándor “Qpa” 
Enyedi Éva 
Friedenthal Zoltán 
Kéménczy Antal 
Pintér Béla 
Roszik Hella 
Stefanovics Angéla 
Szabó Zoltán 
Terhes Sándor 
Thuróczy Szabolcs 

Dramaturg: Enyedi Éva 
Zene: Kéménczy Antal 
Díszlet: Tamás Gábor 



 

Jelmez: Benedek Mari, Pattantyus Dóra 
Hang: Belényesi Zoltán 
Fény: Varga László 
A rendező munkatársa: Hajdú Rozi 
Asszisztens: Hornyák Dóra 
Produkciós munkatárs: Jékely Anna 

Írta és rendezte: Pintér Béla 

Az előadás hossza 75 perc egy részben 
Korhatár: 16 év 

 

Pintér Béla: Anyaszemefénye bemutató 
Az előadás a Katona József Színházzal koprodukcióban jött létre, és a Pintér Béla és              
Társulata huszonötödik előadásaként valósult meg. A bemutatót december 20-án egy          
nyilvános főpróba előzte meg. Az előadás írója és rendezője Pintér Béla, a mű szerzői              
műfaji meghatározása szerint: zenedráma. A bemutatót a közönség és szakma részéről           
is nagy várakozás és érdeklődés övezte. A bemutatóig több ezer jegyre jegyeztek elő, és              
azóta is folyamatosan keresik a jegyeket. A nyilvános főpróba előtt fotóspróbát           
tartottunk, számos médium jelenlétével. A bemutatóra és az azt követő előadásokra           
számos kritikus és újságíró akkreditálta magát, több mint 20 kritika és ajánló jelent meg              
a darabról. 
 
Szereplők: 
Jordán Adél 
Stefanovics Angéla 
Nagy Ervin 
Roszik Hella 
Thuróczy Szabolcs 
Fodor Annamária 
Jankovics Péter 
Fáncsik Roland 
továbbá Hornyák Dóra, Nagy Krisztina, Berecz Csaba, Tamás Gábor 
Zongora: Kéménczy Antal/Barta Gábor 
 
Bach, Vivaldi, Händel és Mahler művei alapján zenéjét összeállította: Pintér Béla 
Zeneszerző, zenei vezető: Kéménczy Antal 
Dramaturg: Enyedi Éva 
Díszlet: Tamás Gábor 
Jelmez: Benedek Mari 
A jelmeztervező munkatársa: Horváth Kati 



 

Videotechnika: Vella Péter 
Grafikus: Bárány Dániel 
Kellék: Gergely-Farnos Lilla 
Énektanár: Berecz Bea, Bagó Gizella 
 
Hang: Belényesi Zoltán 
Fény: Varga Laca 
Videotechnikus: Bognár Eszter/Major Mátyás 
Fodrász: Fábián Orsolya/Bari Boglárka 
Technikai munkatárs: Pallagi Péter 
 
A rendező munkatársai: Hornyák Dóra, Nagy Krisztina 
Produkciós munkatárs: Jékely Anna 
 
Írta és rendezte: Pintér Béla 
 
Az előadás hossza: 100 perc, szünet nélkül 
Korhatár: 16 év 
 
Új játszóhelyek 
2019-ben a társulat összesen öt budapesti játszóhelyen játszott rendszeresen, melyek 
közül kettő új helyszínnek mondható a társulat életében. A Jubileumi Beszélgetések           
előadást 2019 januárjában mutattuk be a Fészek Művészklubban, az UP Újpest           
Rendezvénytérben pedig az Anyaszemefénye decemberi ősbemutatója mellett számos        
más előadásunkat továbbjátszottuk. Ezen a helyszínen 2019 tavaszán eleinte csak havi 2            
alkalommal, majd szeptember, október és november hónapokbon havi 6 alkalommal          
állítottuk színpadra előadásainkat, mely jelentős előadásonkénti nézőszám-növekedést       
okozott a társulat életében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tevékenységünk alakulása (előadásszám, nézőszám, vidéki előadások, kommunikáció) 

A társulatnak 2019-ben összesen 163 előadása volt és 40.506 nézője.  

 

Vidéki vendégjátékok 2019-ben: 

● 2019. január 21., Szegedi Kisszínház, Szeged - Fácántánc 
● 2019. március 16., Weöres Sándor Színház, Szombathely - Fácántánc 
● 2019. június 3., Kálmán Imre Kulturális Központ, Siófok - Parasztopera (zártkörű 

előadás) 

 

Előadásainkra folyamatos az érdeklődés, ezért előjegyzési lehetőséget biztosítottunk        

nézőinknek. Weblapunkon keresztül előjegyezhetnek az általuk kiválasztott előadásra,        

és amint műsorra tűzzük azt, e-mailben értesítjük őket, így előbb-utóbb jegyhez jut            

minden érdeklődőnk. 2019-ben a weblapon keresztül több mint 16.000 db jegyre           

érkezett előjegyzési igény. 2019 februárjában indítottuk el Instagram profilunkat, ennek          

jelenleg 2700+ követője van. Facebook oldalunk kedvelőinek száma 2019-ben csaknem          



 

25%-kal nőtt, év végére már 18.000 feletti követővel rendelkeztünk, a független           

színházi társulatok közül a legnagyobb bázisnak tekinthető. 2019 szeptemberében         

indítottuk el zárt Facebook-csoportunkat is, amely elsősorban az utolsó pillanatban          

feleslegessé váló jegyek cseréjének biztosít platformot, jelenleg 2600 fő feletti tagja van.            

A társulat meghatározó kommunikációs csatornája a hírlevelünk – jelenleg több, mint           

6800 feliratkozónk van, akik havi hírlevelet kapnak a műsorunkról és a jegyvásárlási            

lehetőségekről. Weblapunkon átlagosan napi 150 egyedi látogató volt 2019-ben, a          

decemberi kiemelt időszakban (bemutató) ez a szám 492 fő/nap volt. 2019-ben           

csaknem 380 000 oldal megtekintés történt a weblapunkon. 

 

Működés 

2019-ben két munkatársunk dolgozott az egyesület alkalmazásában, a többi színész és           

munkatárs megbízásos viszonyban állt a társulattal. A 2019-es költségvetést nagyban          

megváltoztatta, hogy a 2018-as évad előadásainak jegybevétele után – a Parlament által            

2018. november 13-án elfogadott törvénymódosítási javaslat alapján előadóművészeti        

szervezetként – nem vehetett igénybe a társulat a TAO-támogatást. Működésünket az           

előadások forgalmazási díjából, saját jegybevételből (2017 szeptembere óta), működési         

támogatásból (EMMI), a TAO-megvonás után bevezetett többlettámogatásból (EMMI)        

és nézőink támogatásából (pártolói jegyek vásárlása, adományok, 1% stb.) biztosítjuk.  

 

Egyéb szakmai aktivitás, együttműködés 

5. DunaPart Fesztivál - Jubileumi Beszélgetések 

Jubileumi Beszélgetések című előadásunkat beválogatták az 5. DunaPart Fesztivál         

programjába, melynek keretében a 2019. november 29-ei előadást angol nyelvű          

szinkrontolmácsolással kb. 50 külföldi színházi szakember nézte meg a Fészek          

Művészklubban. 

 

Pintér Béla tudományos szimpózium, Eger - konferencia 

Az Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Karának, és az ehhez           

tartozó Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, az Irodalomtudományi Tanszék, és az          

Alkalmazott Kultúra- és Drámatudomány Kutatócsoport szervezésében 2019. november        

6-án Egerben egy egész napos tudományos konferencia keretein belül ismerkedhet meg           



 

a közönség Pintér Béla, magyar kortárs drámaíró munkásságával, és az ezt körbeölelő            

nyelvészeti, irodalom- és drámatudományi kérdésekkel. 

 

The Champion 

Bár közvetlenül nem, de közvetetetten mégis a társulat működéséhez kapcsolódik, hogy           

2020.02.13-án a Peabody Opera bemutatta Pintér Béla rendezésében A bajnok című           

előadás amerikai változatát The Champion címmel. Az előadás előkészítése során a           

rendező 2019 augusztusában castingon vett részt a helyszínen, majd 2020 januárjától           

egy hónapot töltött Baltimore-ban, és megrendezte az előadást. Ebben az időszakban a            

társulat csökkentett előadás számot játszott, illetve Pintér Béla szerepeit két előadásban           

ideiglenesen Jankovics Péter és Takács Géza vették át. 

 

  

Budapest, 2020.05.24. 
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