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Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban
Sorszám

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

1 001
0
1 001
0
52 661
0
6 630
0
46 031
0
53 662

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

658
0
658
0
62 804
0
6 250
0
56 554
0
63 462

45 845
3 000
0
0
0
39 822
0
0
3 023
0
2 104
0
0
2 104
5 713
53 662

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49 547
3 000
0
0
0
42 845
0
0
3 702
0
2 021
0
0
2 021
11 894
63 462

Források (passzívák)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)
I. JEGYZETT TŐKE
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)

Velence, 2020. május 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14663507-9001-599-01
Cégjegyzék szám: 01-09-914170

" A közzétett adatok
könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva"

Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft.
. 2019.12.31.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban
Sorszá
m

a
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.

A tétel megnevezése

b
Értékesítés nettó árbevétele

Előző év(ek)
módosításai

c

d

Tárgyév

e

13 519

0

16 621

0

0

0

Egyéb bevételek

25 829

0

23 233

Anyagjellegű ráfordítások

32 480

0

32 690

3 227

0

2 622

Értékcsökkenési leírás

406

0

406

Egyéb ráfordítások

127

0

60

3 108

0

4 076

11

0

2

9

0

10

2

0

-8

3 110

0

4 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 110

0

4 068

87

0

366

3 023

0

3 702

Aktivált saját teljesítmények értéke

Személyi jellegű ráfordítások

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

X.
XI. Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli bevételek

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

XII. Adófizetési kötelezettség
F.

Előző év

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

Velence, 2020. május 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Blázi Zsuzsanna

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 0 0 0 0 0

töredék év

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.24

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

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.
Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kavics
17

Lépcsőház:

Emelet:

b

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

0 1 0 0

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

utca

Ajtó:

0 1

0 1

0 0 0 0 0 0 0

/P k .9 1 4 1 7 0 / 2 0 0 9

1 4 6 6 3 5 0 7

2

Kertész András

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Velence

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

2 0 2 0

0 9

9

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

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

Irányítószám:

1

3 0

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.25

4 1

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 001

658

1 001

658

52 661

62 804

6 630

6 250

46 031

56 554

53 662

63 462

45 845

49 547

I. Induló tőke/jegyzett tőke

3 000

3 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

39 822

42 845

3 023

3 702

2 104

2 021

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 104

2 021

Passzív időbeli elhatárolások

5 713

11 894

53 662

63 462

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

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

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.25

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.
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

13 519

16 621

13 519

16 621

25 829

23 233

25 829

23 233

25 829

23 233

25 829

23 233

11

2

11

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

39 359

39 856

39 359

39 856

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

39 359

39 856

39 359

39 856

5. Anyagjellegű ráfordítások

32 480

32 690

32 480

32 690

3 227

2 622

3 227

2 622

7. Értékcsökkenési leírás

406

406

406

406

8. Egyéb ráfordítások

127

60

127

60

9

10

9

10

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

36 249

35 788

36 249

35 788

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

36 249

35 788

36 249

35 788

3 110

4 068

3 110

4 068

10. Adófizetési kötelezettség

87

366

87

366

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

3 023

3 702

3 023

3 702

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)

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.25

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.
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

18 659

22 033

18 659

22 033

47

120

47

120

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
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.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.25

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tünet Nonprofit Kft.
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

39 359

39 856

47

120

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

39 312

39 736

H. Összes ráfordítás (kiadás)

36 249

35 788

3 227

2 622

36 249

35 788

3 023

3 702

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

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]

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.10.01 15.19.25

14663507-9001-599-01
statisztikai számjel
01-09-914170
cégjegyzék száma
Tünet Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft.
Budapest
Kavics u. 17/b.
1025

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Általános kiegészítések
A Tünet Nonprofit Kft. 2009. február 20-án alakult.
A társaság két belföldi magánszemély tulajdonában van, közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működik.
1.

Tevékenységi kör

A Tünet Nonprofit Kft. főtevékenysége: Előadóművészeti tevékenység.
A 2018. évben tevékenységéből 16.621 eFt árbevétele keletkezett.
A beszámoló aláírására jogosult:

Kertész András
1063 Budapest
Szondi u. 74.

A közzétett adatokat a társaság Cégbíróságon bejegyzett felügyelő bizottsága vizsgálta.
2. Számviteli politika
A Tünet Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, eredményét összköltség eljárással állapítja
meg. Eszközeit és forrásait a számviteli törvény előírásai szerint értékeli. A választott
elszámolási módokat és sajátosságokat eszköz és forrás csoportonként a későbbiekben
ismertetjük.

3. Készletek
A Tünet Nonprofit Kft. 2019. december 31-én nem rendelkezik készlettel.
4. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja
A 100 eFt alatti tárgyi eszközök beszerzési értéke év végén egy összegbeni amortizációként
kerül elszámolásra.
A 100 eFt-nál magasabb beszerzési értékű tárgyi eszközök számviteli törvény szerint
választott leírási kulcsa megegyezik a társasági adó törvény mellékletében közzétett leírási
kulcsokkal.
5. Követelések, kötelezettségek
Követelések:
A Tünet Nonprofit Kft. 2019. 12. 31-én a követelések soron 2.000 eFt letétbe helyezett
összeget, 3.000 eFt kölcsönkövetelést, 19 eFt vevőkövetelést, 401 eFt fizetett előleget, 619
eFt visszaigényelhető áfa követelést, 4 eFt járuléktúlfizetést és 207 eFt iparűzési adótúlfizetést
tart nyilván.
Kötelezettségek:
A kötelezettségek összege 2019. december 31-én 1.426 eFt szállítói kötelezettség, valamint
366 eFt társasági adófizetési kötelezettség, továbbá 229 eFt munkabér és járulékai együttes
összege.
Elhatárolások:
A passzív időbeli elhatárolások között a pályázati támogatások még fel nem használt összegét
tartjuk nyilván 11.894 eFt értékben.
Egyéb bevételek:
Az egyéb bevételek összege 22.033 eFt pályázati támogatás, 1.080 eFt egyéb támogatás, 120
eFt szja 1%-ából kiutalt támogatás együttes összege.
Egyéb ráfordítások:
Az egyéb ráfordítások között 5 eFt kamarai hozzájárulást, továbbá 5 eFt kerekítési
különbözetet és 50 eFt külföldön megfizetett adót szerepeltettünk.
6. Tartalékképzés
A Tünet Nonprofit Kft. a 2019 évre tartalékot nem képzett.
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7. Létszám és jövedelem alakulás
A Tünet Nonprofit Kft-nek 2019 évben 2 foglalkoztatottja volt. A bérköltség 2.187 eFt, a
járulékköltség pedig 435 eFt volt.
8. A társasági adó alapját módosító tényezők, adókedvezmények
Adóalapot módosító tényezőként az értékcsökkenési leírás merült fel.
9. Összefoglalás
A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a társaság valós vagyoni helyzetét és összképét
tükrözi.
A Tünet Nonprofit Kft. 2019 évi adózott eredménye: 3.7.02 eFt nyereség.
A beszámolót Blázi Zsuzsanna (reg: 161029) készítette.
Budaörs, 2020. május 31.

………………………………….
Kertész András
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Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft.
Üzleti év:

Mutatószámok
Befektetett eszközök
aránya
Forgóeszközök aránya
Saját tőke aránya
Kötelezettségek aránya
Tőke multiplikátor
Tőke forgási sebessége
Likviditási mutató I.
(Current ratio)
Likviditási mutató II.
(Quick ratio - gyors ráta)
Likviditási mutató III.
Likviditási mutató IV.
Saját tőke hatékonysága
Árbevétel arányos üzleti
eredménye
Tőkearányos üzleti
eredmény
Eszközarányos üzleti
eredmény

2019

Előző időszak
(E Ft)
(%)
1 001
1,87
53 662
52 661
98,13
53 662
45 845
85,43
53 662
2 104
3,92
53 662
53 662
117,05
45 845
13 519
29,49
45 845
52 661
2 502,90
2 104
52 661
2 502,90
2 104
46 031
2 187,79
2 104
46 031
2 187,79
2 104
3 023
6,59
45 845
3 108
22,99
13 519
3 108
6,78
45 845
3 108
5,79
53 662

Képzése
Befektetett eszközök
Eszközök összesen
Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tőke
Összes forrás
Kötelezettségek
Összes forrás
Eszközök összesen
Saját tőke
Nettó árbevétel
Saját tőke
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök-készletek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Pénzeszközök+Értékpapírok
Rövid lejáratú kötelezettségek
Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Adózott eredmény
Saját tőke
Üzemi (üzleti) eredmény
Nettó árbevétel
Üzemi (üzleti) eredmény
Saját tőke
Üzemi (üzleti) eredmény
Összes eszköz
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adatok E Ft-ban
Tárgyidőszak
Változás
(E Ft)
(%)
(%)
658
1,04
55,58
63 462
62 804
98,96
100,84
63 462
49 547
78,07
91,39
63 462
2 021
3,18
81,22
63 462
63 462
128,08
109,43
49 547
16 621
33,55
113,76
49 547
62 804
3 107,57
124,16
2 021
62 804
3 107,57
124,16
2 021
56 554
2 798,32
127,91
2 021
56 554
2 798,32
127,91
2 021
3 702
7,47
113,31
49 547
4 076
24,52
106,67
16 621
4 076
8,23
121,35
49 547
4 076
6,42
110,89
63 462

Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft.
2019
Üzleti év:
Eszközök összetétele

Megnevezés
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapirok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

Előző év
Összeg Részarány
(E Ft)
(%)
1 001
1,87
0
0,00
1 001
1,87
0
0,00
52 661
98,13
0
0,00
6 630
12,36
0
0,00
46 031
85,78
0
0,00
53 662
100,00

adatok E Ft-ban
Tárgyév
Változás
Összeg Részarány
(%)
(E Ft)
(%)
658
1,04
65,73
0
0,00
658
1,04
65,73
0
0,00
62 804
98,96
119,26
0
0,00
6 250
9,85
94,27
0
0,00
56 554
89,11
122,86
0
0,00
63 462
100,00
118,26

Források összetétele
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettség
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

Előző év
Összeg Részarány
(E Ft)
(%)
45 845
85,43
3 000
5,59
0
0,00
0
0,00
39 822
74,21
0
0,00
0
0,00
3 023
5,63
0
0,00
2 104
3,92
0
0,00
0
0,00
2 104
3,92
5 713
10,65
53 662
100,00
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Tárgyév
Változás
Összeg Részarány
(%)
(E Ft)
(%)
49 547
78,07
108,08
3 000
4,73
100,00
0
0,00
0
0,00
42 845
67,51
107,59
0
0,00
0
0,00
3 702
5,83
122,46
0
0,00
2 021
3,18
96,06
0
0,00
0
0,00
2 021
3,18
96,06
11 894
18,74
208,19
63 462
100,00
118,26

Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft.
Üzleti év:

2019

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének
és nettó értékének változása
adatok E Ft-ban
Bruttó érték
Megnevezés

Nyitó érték

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Értékcsökkenés
Növekedés
CsökkeNyitó érték
Terven
KisértéTerv szerinti
nés
felelüli
kű

Záró

Átsorolás

Nettó érték

Záró

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

0

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

0

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

Szellemi termék

0

0

0

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

Kisértékű immateriális javak

0

0

0

IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

0

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

0

0
3 847

3 847

2 846

343

0

0

0

0

0

0

3 189

658

Tenyészállatok

0

0

0

Beruházások, felújítások

0

0

0

Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

2 501

63

TÁRGYI ESZKÖZÖK

6 348

63

0

Mindösszesen:

6 348

63

0

2 564

2 501

63

0

6 411

5 347

406

0

0

0

0

6 411

5 347

406

0

0

0

6

2 564

0

0

5 753

658

0

5 753

658

A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági jelentése
a 2019-es esztendőről
A Tünet Nonprofit Kft. 2009. február 20-án alakult.
A társaság két belföldi magánszemély tulajdonában van, közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működik.
A Fővárosi Bíróságon a Cg.01-09-914170 számon van bejegyezve.
Tevékenységi kör
A Tünet Nonprofit Kft. főtevékenysége: Előadó-művészeti tevékenység.
A 2019. évben tevékenységéből 16.621 ezer Ft árbevétele keletkezett.
A közzétett adatokat a társaság Cégbíróságon bejegyzett felügyelő bizottsága vizsgálta.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Tünet Nonprofit Kft. 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
63.462 ezer Ft, a saját tőke 49.547 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 24.300 ezer Ft állami támogatást kapott, melyet nem használt fel
teljes egészében. Az egyéb bevételek között szerepeltetjük az előző évről áthozott,
elhatárolásból visszavezetett 5.713 ezer Ft támogatási összeget is, valamint az egyéb, nem
költségvetési támogatásokat 5.080 ezer Ft értékben, és az Adóhatóság által kiutalt szja 1%ából gyűjtött támogatást is 120 ezer Ft értékben. Tárgyévben 85 ezer Ft értékben utaltunk
vissza fel nem használt pályázati támogatást. A 2020-as évre az átvitel összege 11.894 ezer
Ft. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a
változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4.
sz. melléklet).
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5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 24.300 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A
kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünknek 2019-ben személyi jellegű ráfordítása összesen 2.621 ezer Ft volt, mely
összeget munkabér és járulékai, továbbá külsős előadóművész megbízási díja és járulékai
címen fizetett ki a szervezet. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben juttatásban nem,
mindössze kiküldetési rendelvényen elszámolt utazási költségtérítésben részesültek, 182
ezer Ft összegben. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a
költségtérítés nem minősül juttatásnak. A személyi jellegű ráfordítások részletezését a 6.
számú melléklet mutatja be.
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Beszámoló a 2019. március 1. – 2020. február 29. közötti időszak
szakmai tevékenységéről
TÜNET NONPROFIT KFT.
1. A TÁRSULAT BEMUTATÁSA
A Tünet Együttes Magyarország egyik meghatározó független előadó-művészeti
társulata, amely 2002 óta része a kortárs tánc és színházi életnek. A Tünet Együttes nem
projekt alapon, hanem hosszú távú művészeti program alapján dolgozik, amelyet
Szabó Réka művészeti vezető a társulati tagokkal közösen alakít ki. A Tünet nem
hagyományos, hierarchikus felépítésű társulat, hanem sokkal inkább műhely, amely
elkötelezett a kísérletezés és az innováció, egy újfajta színházi nyelv létrehozása iránt. A
Tünet Együttes önálló társulatot tart fenn, állandó művészei (Szabó Réka, Szász Dániel,
Gőz István, Furulyás Dóra, Czakó Máté és Valcz Péter) az előadásokban társalkotókként és
előadó-művészként folyamatosan részt vesznek.
A társulat működését 2019-ban a szakmai kuratórium 17,5 millió forinttal támogatta,
amely hozzájárult ahhoz, hogy a társulat megvalósítsa művészeti elképzeléseit és aktív,
sikeres szakmai és pénzügyi évet zárjon. 2019 augusztusában debütált külföldön, az A
kategóriás Locarnoi Nemzetközi Filmfesztiválon a Sóvirág c. előadás próbafolyamatát
feldolgozó A létezés eufóriája c. egész estés dokumentumfilm - amelyet Szabó Réka, a
társulat vezetője rendezett -, és rögtön el is nyerte a dokumentumfilm szekció fődíját.
Azóta számos fesztiválmeghívást kapott Magyarországon és külföldön is, és
folyamatosan nyeri a rangosabbnál rangosabb díjakat. Ebben az évben a MU
Színházban került bemutatásra az arctalan online kommunikációval foglalkozó
legújabb tünet, a Trolletetés, melyben a társulat tagjain kívül Szabó Veronika
előadóművész és Dányi Viktória kortárs táncművész is játszik.
2019-ben közép- és általános iskolásoknak szóló beavató programunk Bakonyvári
Krisztina drámapedagógus munkájának köszönhetően professzionális szinten, a
társulati tagok aktív közreműködésével, nagyon sikeresen valósult meg. A társulat
kommunikációja továbbra is magas szinten működött: a Tünet Együttes kétnyelvű
honlapja friss információkkal fogadja látogatóit, az aktív facebook oldalunk mellett
2018 óta instagram profillal is jelen vagyunk az online felületen. A 2019/2020-as évad
elején aktualizált, igényes, két nyelven elérhető print kiadványunk is van, mely a
társulat repertoárját mutatja be, illetve a társulat számtalan hazai és külföldi
sajtóorgánumban is megjelent.

2. ÖSSZEGZÉS
A Tünet Együttes 2020 februárjába 1 új bemutatót (a MU Színházban a Trolletetés –
offline tragikomikus szidalomjáték c. előadást), 1 új munkabemutót (Határtalan), 1 új
művészeti projektet (Szép új múltam) hozott létre. Ezeken kívül további 9 előadását is
folyamatosan játszotta, így összesen 10 különböző produkciót és 1
dokumentumfilmet tartott repertoáron.
A Tünet Együttes 2019-ben 57 előadást, a 2020. január 1-től február 29-ig tartó
időszakban pedig további 17 előadást – a 2019-es működési évben összesen 74

9

előadást – játszott bevételért. Ez 3 előadással több, mint amennyit tavaly terveztünk. 14
előadást vidéken, 5 előadást külföldön játszottunk. Különösen büszkék vagyunk, hogy a
DunaPart platformon is meg tudtunk jelenni, az angol nyelven játszott Burok c.
előadásunkkal.
A társulat 2019-es működési évben összesen 16 háromlépcsős, komplex beavató
foglalkozást tartott professzionális színházpedagógus vezetésével, a művészek aktív
közreműködésével (7 vidéki és 9 budapesti), amelyeken mintegy 464 diák vett részt.
A Tünet Együttesnek 2019-ben előadásaival december 31-ig mindösszesen 4943 nézőt
sikerült megszólítania - a működési év végéig a fennmaradó előadások nézőszámaival
együtt (1405) összesen 6.411 az éves nézőszám. A dokumentumfilmünket összesen
342-szer vetítették (ebből 21 alkalommal rangos nemzetközi filmfesztiválokon),
összesen 6.903 nézője volt. Így a Tünet Együttes művészeti produktumainak összesen
13.314 nézője volt az elmúlt működési évben. A tavalyi adattáblában az előadások
között tüntettük fel A létezés eufóriája c. film 32 tervezett vetítését, és ezek nézőszámát.
Mivel a film vetítéseinek száma nagyon sok lett, most az egyéb szakmai tevékenységek
között tüntettük fel – bár a film egyértelműen művészi produktum, félrevezető lenne, ha
a Tünet művészi eseményeinek száma és nézőszáma hirtelen ennyire megugrana.
Előadásaink nézettsége 80%-os volt, ami bár visszaesés a korábbi évekhez képest, de
ezt azzal együtt érdemes vizsgálni, hogy a Trafóban 4 éven át teltházzal futó Az éjszakai
csodái c. előadásunk új helyre, a Nemzeti Táncszínházba költözött., ami az első 2 előadás
nézettségét visszavetette. A fizető nézők éves száma 6028 – ezt az adatot pedig azzal
együtt érdemes vizsgálni, hogy a Jövő és Tsa c. performanszunkat 1 alkalommal
ingyenesen láthatta a közönség, a Kucok c. előadásunkat 2 alkalommal ingyenesen
játszottuk hátrányos helyzetű óvodásoknak Ózdon, továbbá a Mary és Max c. érzékenyítő
előadásunkat a Bethlen téri Színházban a középiskolás beavató program keretében 4
alkalommal a diákok ingyen láthatták.
A Tünet Együttes saját adminisztrációt, menedzsmentet (művészeti, gazdasági, PR,
marketing) tart fenn. A menedzseri feladatokat (a társulat előadásainak teljes hazai és
nemzetközi forgalmazása, szerződéskötések felügyelete, a társulatvezetővel
együttműködésben a társulat gazdasági - pénzügyi stratégiájának kialakítása) 2018
októbere óta Papp Éva látja el, aki már több mint 4 éve dolgozik a társulatnál (korábban
adminisztrációs és produkciós asszisztensi munkakörben), így nagy tapasztalatot
szerzett a területen. Bilau Kinga látja el a mindennapos ügyviteli, adminisztratív
feladatok mellett a társulat pénzügyi kimutatásainak elkészítését, a próbaterem
beosztását, és az irodavezetői feladatokat. A sajtókapcsolatok, a társulat PR és marketing
menedzsmentjét 2019 augusztusa óta Horváth András látja el. Andrással egy időben
csatlakozott a társulathoz Petrik Alexandra, aki fél éves munkája alatt – projekt alapon a társulat pénzügyeiért és belső szervezeti fejlesztéséért felelt.
Kétnyelvű (angol és magyar), naprakész, működő honlap, aktuális hírekkel, jegyvásárlási
információkkal, és 2002-ig visszanyúló archívummal: www.tunetegyuttes.hu (ill. az
angol nyelvű: www.thesymptoms.hu);. A társulat honlapján a Társulat menüponton
belül a Dokumentumok almenüpontban található az alapító okirat és a közhasznúsági
jelentések, a Rólunk almenüpont alatt a társulat művészi koncepciójának, tagjaninak és
vendégművészeinek bemutatása, illetve további almenük a Díjaink, a Partnereink és a
Tünet Stúdió, ahol részletes információt kaphat a honlapra látogató az elért sikereinkről,
a sikereink elérésben közreműködő partnereinkről és a műhelyünkről. A Tünetek
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menüponton belül az Előadások, Filmek, Symtoms_Lab, Beavató program, Egyéb Tünetek
almenüpontokon belül a társulat produkcióinak, más művészeti produktumainak és a
beavató programjának részletes bemutatása található a teljes stáblistával, képekkel és
videókkal. A Galéria menüpontban további képek láthatók a különböző projektjeinkről,
a Sajtó menüpont alatt pedig a Tünet sajtómegjelenései kerülnek összegyűjtésre. A
Kapcsolat menüpontban a szervezet vezetőinek és munkatársainak neve és
elérhetősége vannak.

3. A TÁRSULAT MŰKÖDÉSÉNEK KERETEI, STRUKTÚRÁJA
A Tünet Együttes mindig nagy figyelmet szentelt annak, hogy a társulat felépítését az
aktuális művészeti célokkal összhangban és a külső környezet által diktált feltételek
mentén optimálisan alakítsa ki. A Tünet Együttes a korábbi években jól működő
társulati struktúrát alakított ki, ahol az egyes feladatkörök szegmentálódtak.
3.1. A Tünet Együttes tagjai, közreműködői 2019-ben
3.1.1. Állandó művészek
Szabó Réka művészeti vezető, Szász Dániel táncművész, Gőz István színész, Furulyás
Dóra táncművész, Valcz Péter (színész, rendező, mozgásművész), Czakó Máté (fizikai
rendező és színész/táncművész).
3.1.2. Háttérstáb
Papp Éva menedzser és produkciós asszisztens, Bilau Kinga irodavezető és
adminisztratív munkatárs, Horváth András pr- és kommunikációs munkatárs,
Bakonyvári Krisztina drámapedagógus, a beavató program vezetője, Petrik Alexandra
gazdasági munkatárs (2019. szeptember 1. – 2020. február 28.)
A társulat állandó tagjain kívül egész évben együtt dolgoztunk Kuritár János
rendszergazdával,
Blázi
Zsuzsanna
könyvelővel,
Kecskés
Krisztina
jelmezkarbantartóval és Szirtes Attila technikai vezetővel.
3.1.3. Külsős partnerek
A társulat állandó tagjain kívül az elmúlt évben mintegy 63 vendégművésszel,
technikai munkatárssal, szakemberrel, önkéntessel dolgoztunk együtt. Szorosan
együttműködünk többek között Cuhorka Emese, Nagy Csilla, Virág Melinda, Dányi
Viktória táncművészekkel, Szabó Veronika előadóművésszel, és Rubik Ernő, Fenyvesi
Márton és G. Szabó Hunor zenészekkel.
3.1.4. Önkéntesek, gyakornokok
A szerteágazó tevékenységek láthatatlan, de nélkülözhetetlen segítői az elkötelezett
önkéntesek (jelenleg 8 fő), akik aktívan részt vesznek az előadások kísérésében,
népszerűsítésében, fotózásban, fordításban, vagy bármi másban.
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3.2. A Tünet Együttes otthona
A társulat 2012 szeptemberében a Jurányi Inkubátorházban alakította ki új
próbatermét. Az évek alatt összegyűlt kellék, jelmez, díszlet raktározására és az iroda
kialakítására is ebben a térben nyílt lehetőség. A Tünet Stúdió fenntartása
elengedhetetlen feltétele annak, hogy társulatként működni, dolgozni tudjunk. A hely
központi elhelyezkedése lehetőséget ad állandó tréningek (pl. Szabó Réka állandó
reggeli tréningjei), workshopok, munkabemutatók és beavató foglalkozások tartására.
Emellett kedvezményes, sokszor ingyenes próbalehetőséget kínálunk a független
szférában dolgozó alkotóknak és társulatoknak. 2019-ben a próbaterem szinte
maximális kihasználtsággal működött, otthonra talált itt számos tánc-képzési program,
kontakt jam, mozgás terápiás foglalkozás is.
4. RÉSZLETES TEVÉKENYSÉG

4.1. Bemutatók
4.1.1. Trolletetés – offline tragikomikus szidalomjáték
Bemutató: 2020. február 14. MU Színház
Legújabb előadásunkban, a Trolletetésben a social média világát átható szidalmazás
természetével foglalkozunk. A humoros élcelődéseket nagyon vékony vonal választja el a
gúnytól – ennek a pszichológiáját, mechanizmusait kutattuk a próbafolyamat alatt és
kutatjuk minden egyes előadás alkalmával is. A téma az arctalan kommunikáció és az a
fajta létezésmód, hogy úgy gyalogolunk bele a másikba és zavarunk meg minden
értelmes, értéket képviselő dolgot, lehetetlenítjük el az értelmes párbeszéd lehetőségét,
hogy közben észre sem vesszük. Emberi életekbe gázolunk bele anélkül, hogy bele
kellene néznünk a másik ember szemébe, vagy egyáltalán felfognánk, hogy az a másik
egy érző lény, bármekkora közhely ez. Emellett a bántásnak a mértékét nagyon
felerősíti, hogy rengeteg tanúja van: az interneten ismerős-ismeretlen tanúja lehet bárki
megaláztatásának. Nem lehet elmenni amellett sem, hogy a gyerekek körében ez mit
jelent. Ma már sajnos világjelenséggé vált, hogy sok gyerek tönkremegy ebben, pszichés
problémáik lesznek, öngyilkosságot követnek el. Ma már szakmává is vált, hogy hogyan
lehet egy embert megalázni, dezinformációt terjeszteni, ez pedig olyan elkeserítő, hogy a
Tünet Együttesnek, nekünk, akik szeretik feldolgozni a közbeszéd témáit, reagálni kellett
rá.
Az előadás egyívű folyamat: a lecsupaszított „avatar”-okat a nézők öltöztetik fel, lassan
kapnak arcot, személyiséget, és a kezdeti kedélyes gúnyolódás észrevétlenül válik
nagyon durva abúzussá – a megaláztatás a testi kifejezésben is megjelenik, a kezdeti
sematikus létezés először sztereotíp karakterekké formálódik, majd megnyomorított
emberi testekké változik. A „gyönyörű teret”, ahol mindez végbemegy, a nézők karéja
körbe ülve veszi körül, akik folyamatosan kis cetliken kommentelhetik a történéseket,
Szarkupac (Gőz István), az est házigazdájának biztatására. Az előadás közösségi és
önreflektív élményt kínál, hogy végiggondolhassuk, hol húzódik a határ vicces és bántó
között, illetve minek mi a következménye.
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„Szeretném, ha ez az előadás egy felkiáltójel lenne arra nézve, hogy nem engedhetjük meg,
hogy ilyen legyen a világunk. Svédországban például vannak olyan módszerek az iskolai
bántalmazás kapcsán, hogy osztályközösségekkel úgy foglalkoznak, hogy nem is a
bántalmazóval vagy a bántalmazottal dolgoznak, hanem a szemtanúkkal. Mert ugye
bántalmazóból tipikusan kevés van, néma tanúból van sok, és a sikeres fellépés titka, hogy
a néma tanúk viselkedését kell megváltoztatni. Szállóige, hogy ne etesd a trollt. Én nagyon
kíváncsi lennék egy olyan világra, ahol minden gyűlölködő kommentre érkezne kétmillió
olyan, ami arról szólna, hogy ezt nem tűrjük el” – nyilatkozta Szabó Réka a 24.hu-nak.
A próbafolyamat 2019. december 1-től 2020. február 13-ig tartott. A darabot a 2019-as
működési évben 2 alkalommal játszottuk, továbbá az évad további részében is
repertoáron marad a MU Színházban. Mivel Erős Balázsnak, a MU Színház igazgatójának
elnyerte tetszését a darab, a következő évadban is ott marad repertoáron. Tervezzük a
darab fesztiváloztatását: nagy örömünkre a Bánkitó Fesztivál, a Kolorádó és a szegedi
TEALTER Fesztivál is érdeklődik iránta.
Alkotók és szereplők:
Czakó Máté, Dányi Viktória, Gőz István, Szabó Veronika,
Szász Dániel, Valcz Péter
Rendező:
Szabó Réka
Asszisztens:
Papp Éva
Jelmezek:
Kecskés Krisztina
Fény:
Szirtes Attila
Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
4.1.2. Határtalan – munkabemutató
A MáSzínház fogyatékkal élő fiataloknak tart a művészet eszközeire támaszkodó
képességfejlesztő foglalkozásokat, táborokat, közösségi eseményeket, és egy kisebb
csapattal, sokszor előadóművészekkel közösen előadásokat is létrehoz. A MáSzínház és a
Tünet Együttes együttműködésében zajló Határtalan c. projekt célja, hogy a sokféle
mássággal élő, egyedi képességeket birtokló sérültek számára lehetővé tegyük, hogy
megfogalmazzanak gondolatokat a belső és külső határaikról, az egyéni és a társadalmi
küzdelmeikről és saját világlátásukat képesek legyenek megmutatni egymásnak,
miközben működő közösséget teremtenek. A központi témát fizikai színházi eszközökkel
jártuk körbe úgy, hogy minél nagyobb teret adjunk az asszociatív, intuitív
gondolkozásnak.
Bakonyvári Krisztina drámapedagógus, rendező, a Tünet Együttes beavató
programjának vezetője. Kriszti kedves türelemmel és elszántsággal hozta be a Tünetbe a
Határtalan c. műhelymunka sorozatot, ahol a MásSzínház által szervezett foglalkozások
előbb Papp Éva, majd Valcz Péter, végül Szász Dániel vezetésével zajlottak. A
foglalkozásokon a Tünet gondolkodását, módszereit, improvizációs játékait adaptálták a
sérültek számára. A tanultak végül egy kis művészi produktummá álltak össze, melyet a
Tünet próbatermében - egy nyilvános munkabemutató keretén belül - június 12-én
16:30 órakor lehetett megtekinteni. A bemutató teljes teltházzal, és hatalmas sikerrel
zárult. A foglalkozások a 2019/20-as évadban is folytatódnak a Tünet művészeinek
részvételével.
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4.2. Előadó-művészeti projektek forgalmazása
A Tünet Együttes a 2019-es működési évben (2019. március 1. – 2020. február 29-ig)
összesen 10 különböző önálló darabot tartott repertoáron, összesen 74 előadást, 342
filmvetítést és 16 beavató foglalkozást tartott. A korábbi partner befogadó helyek,
színházi- és összművészeti fesztiválok mellett mozikkal és filmfesztiválokkal is
gyarapította a kapcsolatrendszerét a társulat.
4.2.1. Repertoár előadások
A tavalyi pályázathoz benyújtott szakmai és működési tervben eredetileg 71 előadást
terveztünk, amely egy tudatos lassítás (a 2018-as működési évben 77 előadást játszott
a társulat) eredményeként kalkulálódott. Ezt a tervezett számot a társulat túlteljesítette,
ugyanis 3-mal több előadást játszott a 2019-es működési évben, melyből 55 Budapesten,
14 vidéken és 5 pedig külföldön valósult meg.
Előadás
Az éjszaka csodái – tánc, tüll, tablet (2015)
Burok – a táguló idő összehúzódásai (2018)
A tünetegyüttes (2019)
Sóvirág – avagy a létezés eufóriája (2015)
Ez mind én leszek egykor (2013)
Jövő és Tsa (2018)
Trolletetés (2020)
Lomtalanítás (2004)
Kucok – játssz velünk mesét (2011)
Mary és Max (2016)
4.2.2. Helyszínek
Budapesti helyszínek:
 Trafó Kortárs Művészetek Háza
 Vígszínház
 Jurányi Inkubátorház
 MU Színház
 Klebelsberg Kultúrkúria
 Bethlen Téri Színház
 Nemzeti Táncszínház
 Európa Pont
Vidéki helyszínek:
 Gyula – Gyulai Várszínház
 Gyula – Erkel Ferenc Művelődési Központ
 Bánk – Bánkitó Fesztivál
 Vigántpetend – Művészeket Völgye
 Taliándörögd – Művészetek Völgye, Színház Színpad
 Szeged – Thealter Fesztivál, ALTERRA
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Játszott előadások száma
7
7
9
18
1
1
2
1
18
11







Debrecen – MagdaFeszt, Csokonai Színház
Debrecen – Vojtina Bábszínház
Veszprém – Érzékenyítő Fesztivál, Veszprémi Petőfi Színház
Ózd
Nyíregyháza – Móricz Zsigmond Színház

Külföldi helyszínek:
 Prága – Studio ALTA ||| Burok
 Gdansk ||| Lomtalanítás
 Weimar ||| Sóvirág
 Stadtallendorf ||| Sóvirág
 Szabadka – Desiré Fesztivál, Népszínház ||| A tünetegyüttes
4.2.3. Díjak, fesztiválszereplések
A Fidelio tavaly harmadik alkalommal hirdette meg Kult50 nevű programját, melyben az
előző év kiemelkedő művészi, kulturális teljesítményei alapján 50 alkotót, művészt
választanak ki, olyanokat, akikre érdemes figyelni, akik a legnagyobb hatással vannak a
kulturális életünkre. A tánc kategóriában Szabó Réka volt az egyik kiválasztott,
elsősorban a Burok c. előadásért díjazták.
A 2019-es működési évben több nívós hazai és nemzetközi tánc- és színházi
fesztiválra kaptunk meghívást – 4 különböző előadásunkkal jártunk Veszprémben az
Érzékenyítő Fesztiválon, amit II. alkalommal rendezett meg a Veszprémi Petőfi Színház, a
Bánkitó Fesztiválon, ahol a Tünet már visszajáró vendégnek számít, a Művészetek
Völgyében, ahová 2 előadást is vittünk, a Thealter Fesztiválon Szegeden, Debrecenben a
MagdaFeszten, és Szabadkán a Desiré Fesztiválon.
Különösen büszkék vagyunk arra is, hogy a Burok c. előadásunkat a tavalyi évben Lábán
Rudolf-díjra nominálták.
A Burok c. előadásunk meghívást kapott az 5. alkalommal megrendezett DunaPart
platformra is. A szervezők és a kritikusokból álló kurátorok (idén Bálint Orsolya,
Herczog Noémi, Jászay Tamás, Komjáthy Zsuzsa, Králl Csaba és Varga Anikó) minden
alkalommal olyan előadásokat hívnak meg a művészeti programba, amelyek a szűk
szakmai és hazai környezetükből kiszakítva nemzetközi színtéren is releváns és
befogadható formával, továbbá tartalommal és üzenettel bírnak. Erre az alkalomra
elkészítettük a Burok angol verzióját, így nem felirattal, hanem angol nyelven játszottuk
a nemzetközi közönségnek, akik között a külföldi művészmenedzserek, fesztivál-és
intézményvezetők, programszervezők, dramaturgok és alkotók is megtalálhatók voltak.
A társulat menedzsere továbbá részt vett a platform megnyitóján, a szervezett szakmai
beszélgetéseket és a záró programon is.
Az Élet Menete Alapítvány Kézdy György díjjal tüntette ki a Tünet Együttest. Mint írják,
köszönettel és elismeréssel adózik a társulat példaértékű tevékenysége előtt a
magyarországi történelmi emlékezet fenntartásában, a holokauszt tanulságainak
feldolgozásában.
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4.2.4. Egyéb művészeti projektek
A közönség a társulat repertoár előadásain túl egyéb művészeti projektekkel,
összművészeti performanszokkal, valamint társadalmi kérdésekre reagáló, a közösségi
akció és a művészet határán húzódó művészeti projektekkel is találkozhatott 2019-ben.
A Tünet Együttes és a Corvinus Egyetem már 2,5 éve dolgozik együtt azon, hogy A jövő
vállalata c. fenntarthatósági kutatás eredményeit a művészet eszközeivel láthatóvá
tegyék. A Jövő és Tsa c. kalandjáték után a 2019-es működési évben a Szép új múltam
(My new brave Past) c. történetet fejlesztették.
Művészek és közgazdászok kölcsönösen inspirálva egymást, a dramaturgia eszközeivel,
jelenlegi tudásunk alapján és a társadalmi változások mintáival alakítottak egy négy
generációs jövőbeli családtörténetet.
2019. július 8-án az alkotók a Jurányi Suterenben összegezték az eddigi munka
folyamatát, különleges munkamódszereit (közösségi történetfejlesztés), illetve
felolvasószínházi munkabemutatót tartottak az eddig elkészült műből a Tünet Együttes
művészeinek közreműködésével.
Az előadás egyszeri és ingyenes volt.
A közösségi történetfejlesztés legaktívabb résztvevői: Gáspár Judit, Gönye László, Kiss
Gabriella, Köves Alexandra, Matolay Reka, Szalay Zsuszsanna, Veress József, Veress
Tamás, Valcz Péter.
Közreműködött: Gőz István és Szász Dániel
4.3. Filmforgalmazás
A Tünet Együttes működésének kezdete óta 3 filmet hozott létre, amelyek közül a
legújabb és legnagyobb közönségréteget megszólító A létezés eufóriája c. egész estés,
itthon 2019 januárjában bemutatott dokumentumfilm. A film hazai forgalmazását 2019.
december végéig az Elf Pictures vállalta, 2020. január 1-től a Tünet Együttes vette
kézbe. A film 2019 őszén került a budapesti és vidéki mozikba, és azóta számtalan
filmklubban, egyedi eseményen, középiskolásoknak szóló vetítésen is látható volt. A film
fesztiváloztatását az amerikai The Film Collaborative végzi, a film nemzetközi
forgalmazásán a szintén amerikai Roco Films dolgozik. Összesen 32 vetítést terveztünk
a tavalyi pályázatunkban, amelyet magasan túlteljesítettünk: a 2019-es működési év
során 321-szer hazai helyszínen és 21-szer külföldön vetítettük a filmet, melyek közül
17 esetben közönségtalálkozó is volt az alkotókkal, sokszor neves moderátorok
közreműködésével.
Összességében elmondható, hogy a film sikere egész évben nagyban meghatározta a
társulat működését. A külföldi utak, fesztiválsikerek, a számtalan közönségtalálkozó,
interjú és pr megjelenés sok időt és energiát vett igénybe, főleg a társulat vezetőjétől,
Szabó Rékától.
4.3.1. Díjak, fesztiválszereplések
Szabó Réka dokumentumfilmje nyerte a locarnói fesztivál Kritikusok Hete
programjának nagydíját, ahol Réka személyesen vette át a rangos elismerést 2019
augusztusában. Az A- kategóriás locarnoi filmfesztivál, mely tavaly a 30. jubileumát
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ünnepelte, hét innovatív dokumentumfilmet mutatott be és a szakmai zsűri azok közül
választotta legjobbnak A létezés eufóriáját.
Locarno után Szarajevóban is elismerésben részesült A létezés eufóriája. A balkáni
térség elsőszámú nemzetközi filmfesztiváljának nemzetközi zsűrije emberi jogi díjjal
(Human Rights Award) jutalmazta a filmet, mely a dokumentumfilmek körében talán a
legnagyobb elismerésnek számít. Szabó Réka így a filmvilág hírességeinek körében, a
vörös szőnyegen találta magát.
A létezés eufóriája nyerte továbbá a belorusz "Listapad" nemzetközi dokumentumfilm
fesztivál közönségdíját Minszkben és a 16. Verzió Dokumentumfilm Fesztivál magyar
közönségdíját is 2019-ben. Beválogatták továbbá a dokumentumfilmek Cannes-jának
számító IDFA Best of Fests programjába Amszterdamban, ahol a több mint 300 filmet
felvonultató programban a közönségszavazatok alapján benne volt a top 10-ben. Ezen
kívül járt a film számos más nemzetközi fesztiválon (például Vancouverben, Bécsben,
stb…).
A 2020-as évet is egy fesztiválsikerrel indította a film, ugyanis a 31. Trieszti Nemzetközi
Filmfesztivál legjobb dokumentumfilmnek járó díját, és a Balcani e Caucaso
Transeuropa 2020 díját is bezsebelte.
További filmsikerek: A Katona József Színház és a Tünet Együttes művészeivel közösen
készült koprodukciós alkotás, a Gyászfilm (2014) is kapott nemzetközi meghívást –
Zürichben vetítették a Tanzt Fesztiválon.

5. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
5.1. Pedagógiai munka, társadalmi szerepvállalás
5.1.1. Body Art - Reggeli torna
Helyszín: Jurányi Inkubátorház, Tünet Stúdió
Szabó Réka 2013-ban rátalált a Body Art technikára, melyet hetente két alkalommal a
Reggeli torna keretén belül megoszt minden érdeklődővel. Az egyszerű, könnyen
elsajátítható gyakorlatok elsődleges célja az erő, tartás- és közérzetjavítás. A tréning
nagyon népszerű színészek, táncosok és szakmán kívüliek körében is. A tornán
rendszeresen részt vevők körében egy összetartó, a Tünet Együttes előadásait követő és
más közösségi megmozdulásait segítő közösség alakult ki.
A 2019-es működési évben 75 alkalommal valósult meg a reggeli torna.
5.1.2. Táncszínházi beavató program
2019-ben immár tizedik éve folytattuk az általános iskola felső tagozatos és a gimnazista
korosztályt megszólító beavató programunkat, melynek célja a kortárs művészetek,
leginkább a kortárs táncszínház megismertetése interaktív, tapasztalatszerzésen és
beszélgetésen alapuló formában. Programunk középpontjában a nonverbális
kommunikáció fejlesztése áll, mindez játékos és befogadható módon, amihez a diákok
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könnyen
tudnak
kapcsolódni.
A
programot
harmadik
éve Bakonyvári
Krisztina színházpedagógus vezeti, aki szakmai tapasztalatát többek között a Katona
József Színház, a Nyitott Kör Egyesület és az Appart Egyesület színházi nevelési
programjaiban való közreműködés során szerezte. Kriszti szakmai vezetésével az
eddigiek mellé három előadásunkhoz terveztünk új foglalkozást. Szeptemberben a
Tünet Együttes pályázatot írt ki általános iskola felső tagozatos és középiskolás
osztályok számára a 3 lépcsős beavató programjában való támogatott részvételi
lehetőségre.
A 2019-es működési évben összesen 16 beavató foglalkozást (7 vidéki és 9
budapesti) tartottunk, összesen 464 diák vett részt programjainkon, 181 diák
vidékről és 283 diák Budapestről. Ebben az évben sikerült megvalósítani azt a célunkat,
hogy több vidéki, hátrányos helyzetű csoporthoz juthasson el a beavató program.
5.1.3. Hátrányos helyzetű Kucok
2019 szeptemberében a Kucok című előadásunkkal, és kiegészítő programunkkal Ózdra
látogattunk, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek valósítottunk meg táncszínházi
nevelési programot. A gyerekek többsége nehéz szociális körülmények között él, családi
környezete terhelt. Többen közülük mélyszegénységben nőnek fel, a szemközti Hétes
romatelepen élnek. Az elkötelezett óvodapedagógusok elsődleges célja a csapatépítésen
és a közösségteremtésen túl a differenciált nevelés és fejlesztés, amit a különböző
képességű, sok esetben magatartási problémákkal küzdő gyermekek jelenléte igényel. A
mozgás és zenealapú, többnyire nonverbalitásra épülő Kucokban bátran, aktívan vettek
részt, feloldódtak és aktívan részt vettek az együttes által teremtett világban. Az előadás
teret enged annak, hogy biztonságos környezetben élhessék meg félelmeiket,
szorongásaikat és közösen győzedelmeskedhessenek felettük. Az előadás után
feldolgozó foglalkozás keretében a gyerekeknek lehetőségük nyílt reflektálni a megélt
élményekre. Az óvodapedagógusoknak tartott fejlesztő tréning témája pedig a
drámapedagógiai eszközök alkalmazhatósága volt a mindennapok nevelési helyzeteiben.
5.1.4. Műhelymunka a Tünet Együttessel
Időpont: augusztus 29., 30., 31, szeptember 1. 10:00-15:00
Helyszín: Tünet Stúdió a Jurányi Inkubátor Házban
Szász Dániel és Szabó Réka 2019 júniusában döntötték el, hogy kifejlesztenek egy olyan
intenzív kurzust, melyben a Tünet alkotói módszerének, gondolkodásának alapjait
összegzik. 2019 őszén valósult meg ennek a munkának az első állomása, melyet
Bakonyvár Krisztina külső szeme, és szakmai visszajelzései kísértek végig. A kurzus után
összegeztük a tapasztalatokat, és 2020 júniusára tervezzük a második állomást.
A műhelymunka témái: A személyesség hogyan tud megjelenni a színpadon anélkül,
hogy privát lenne. Mitől lesz a színpadi jelenlét hiteles és erős. Hogyan lehet
megengedni, hogy nézzenek. Sérülékeny maradni, de nem kiszolgáltatott. Dolgoztunk
mozgással, szöveggel, hanggal, képpel.
Eszközök: Test, hang, szöveg, mozgás, tér, kifejezések széles eszköztárának
használatával, játékos, felszabadító gondolatokon keresztül eljutni olyan személyes
rétegekbe, amikből inspirálódva létrejöhet egy személyes szerep, előadás, amit a
résztvevők a workshop végén bemutatnak.
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Résztvevők: Összesen 15 művész (76 jelentkezőből kiválasztva), akik közül voltak
táncosok, színészek, pályakezdők és érettebb művészek is.
Ezen a workshopon részt vett Szabó Veronika, akit felkértünk, hogy legyen benne a
következő Tünet előadásban, a Trolletetés-ben.
5.1.5. Felsőfokú oktatás
2019 márciusában a University of Michigan Dearborn meghívta Szabó Rékát és A
létezés eufóriája c. filmet. A filmet diákoknak és tanároknak vetítették, utána Rékával
moderált beszélgetésben dolgozták fel a látottakat, illetve vitatták meg a művészet
szerepét a társadalmi traumák feldolgozásában. Szabó Réka egy színész és egy kortárs
táncos osztálynak is tartott műhelymunkát, melynek témája a Tünet alkotó módszere
volt.
2020 februárjától Szabó Réka két művészeti felsőoktatási intézményben is tanít kurzusszerűen: Angelus Iván felkérésére a Budapesti Kortárstánc Főiskolán tart 6 alkalmas
tánctréninget (összesen 12 tanítási órában 12 fiatal táncosnak), és a Színház- és
Filmművészeti Egyemen doktori hallgatóknak vezet 5 alkalmas színházi
műhelykurzust (összesen 20 tanítási órában 19 doktorandusznak) 2020. február és
május között.
5.1.6. Pályaorientációs nap
Időpont: 2019. október 9.
Helyszín: Tünet Stúdió a Jurányi Inkubátor Házban
Egy általános iskolai osztály számára tartottunk foglalkozást és beszélgetést a független
előadó-művészeti társulati lét rejtelmeiről.
5.2. Önképzés
5.2.1. Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó - TESZT
Dátum: 2019. május 20-26.
A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház legfontosabb projektjei közé tartozik a
TESZT, azaz a Temesvári Eurórégiós Színházi Találkozó, amelyet 2008-tól minden évben
megszervez a színház. A rendezvény nemzetközi jellegű és fő célja a multikulturalizmus
támogatása, valamint a közönség megismertetése a régió legaktuálisabb színházi
törekvéseivel. A fesztivál kulturális cserék helyszíne, ugyanakkor egyfajta meghívás a
művészekkel és színházi szakemberekkel való párbeszédre.
A fesztiválon a társulatot Papp Éva menedzser képviselte, aki több, a színházi és tánc
előadásokat követő, színikritikusok által vezetett beszélgetésen vett részt.
5.2.2. Add bele magad! – workshop
Dátum: 2020. január 20.
A már 10. alkalommal megrendezett workshopsorozat arra nyújt lehetőséget, hogy
közösen újragondoljuk a művészek, producerek és menedzserek közti kapcsolatokat
azáltal, hogy megvizsgáljuk a kultúrmenedzsment mint viszonylag újonnan
megalapozott diszciplína és gyakorlat kudarcait. Rodrigues amellett érvel, hogy szükség
van olyan új munkamodellekkel való kísérletezésre az előadó-művészetek területén,
amelyek egy együttműködésen alapuló magatartásmintát vesznek figyelembe, elkerülik

19

az önkizsákmányolás csapdáját, és a produkciós és kultúrmenedzsment szerepeket
megszabadítják technokrata irányultságuktól.
A rendezvénynek része egy Vânia Rodrigues portugál kulturális menedzser által a
területen tevékenykedő szervezetek képviselői és kulturális menedzserek számára
tartott workshop, amely során a művész-menedzser kapcsolatáról, a kialakult
együttműködési, előadó-művészeti szervezeti formákról és ezek túllépésének
lehetőségéről gondolkodtunk.
A workshopon a Tünet menedzsere, Papp Éva vett részt.
5.2.3. Nyitott Szemek Fesztivál
Helyszín: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola
Dátum: 2019. március 1-2.
A Nyitott Kör második alkalommal rendezte meg Budapesten a Nyitott Szemek
Fesztivált, amelyen 13 színházi nevelési társulat – köztük a Tünet Együttes - mutatta be
a 2019/2020-as évadban elérhető előadásait és színházpedagógiai programjait az
érdeklődő pedagógusok számára.
A színházi nevelés módszereit máig sem ismerik sok iskolában, pedig a benne rejlő
lehetőségek a tanítást interaktívabbá és izgalmasabbá teszik. A Nyitott Szemek Fesztivál
célja a magyarországi óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak lehetőséget
teremteni arra, hogy találkozzanak az aktív, színházi nevelési előadásokat illetve
drámapedagógiai programokat létrehozó műhelyekkel, megismerjék futó előadásaikat
és ezeken keresztül átfogó képet kapjanak a módszer lényegéről.
A Tünet Együttest képviselte: Papp Éva, Szabó Réka és Szász Dániel
5.2.4. Követes adománygyűjtés – konferencia és workshop
Dátum: 2020. január 28.
Helyszín: MagNet Közösségi Ház
A Követes adományszervezés "főszereplői" a Követek, azaz olyan önkéntes
adománygyűjtők, akik egy adott jótékony cél (Jó Ügy) érdekében valamilyen egyéni
(sport vagy egyéb jellegű ) vállalást tesznek, és ezen vállalásuk „apropóján” saját
ismeretségi körükben, személyesen gyűjtenek adományokat az általuk segített Jó Ügy
javára. Magyarországon mára már több száz millió forintos „Követes adománypiacról”
beszélhetünk, de ez az összeg jelentősen növelhető lenne még, ha sokkal több civil
szervezet ismerné fel az ebben az adománygyűjtési formában rejlő hatalmas
lehetőségeket.
A konferencián Papp Éva képviselte a társulatot.
5.3. Közösségépítés, egyéb művészeti projektek
5.3.1. Közönségtalálkozók a Burok c. előadásunk kapcsán
Burok c. előadásunk a szülés témáját dolgozza fel egyedülálló módon fizikalitással,
képpel, hanggal, verbális elemeket is használva. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
előadás nagyon erős érzelmi reakciókat vált ki, és megnyitja a témáról való árnyalt
beszélgetés lehetőségét. Ezért fontosnak tartjuk, hogy alkalmanként terepet kínáljunk a
közönségnek kérdésekre, ill. élmények, érzelmek megosztására. A 2019-es működési
évben 3 közönségtalálkozót tartottunk: a legutóbbi előadás után Orvos-Tóth Noémi
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klinikai szakpszichológus, író beszélgetett Szabó Rékával a Trafó kávézójában, korábban
Sándor Erzsi publicista, illetve a veszprémi Érzékenyítő Fesztiválon beszélgettek az
alkotók és a közönség Kardos Klára klinikai szakpszichológussal. A március elején
esedékes előadásunkra már elfogadta meghívásunkat Orosz Katalin, klinikai
szakpszichológus.
5.3.2. Elvonulás
Az elmúlt évek felőrölték a társulat maradék emberi erőforrás tartalékait – célként lett
kitűzve tehát a lassítás a 2019-es működési évre, mert a magas előadásszámot, az
elmúlt években hihetetlen mértékben megnövekedett adminisztrációs és bürokratikus
terheket nem bírjuk kapacitással. Az elmúlt tizenöt évet feldolgozó A tünetegyüttes c.
előadásunk sikere lehetőséget teremtett újragondolni a közönséggel és az alkotással
való viszonyunkat, valamint a társadalomban betöltött szerepünket.
A 2018/2019-es színházi évad végén a társulat művészeti tagjai és a háttérstáb közösen
eltöltött egy hetet (2019. június 1-7) Felsőörsön, hogy értékelje az elmúlt éveket, új
célokat tűzzön ki maga elé, új szerepkörbe helyezze magát a kortárs előadó-művészeten
belül (ha szükséges) és kitalálja, hogyan tud illeszkedni a korszellembe. Az elvonulás
eredményeképp az alábbi fő tevékenységi köröket és célokat fogalmazták meg a
2019/2020-as évadra:
Terv
1. workshopok, műhelymunka  oktatási
módszer kialakítása, új generáció
megismerése, inspiráció
2. színházi kalandjátékok (Somewhere over
the population, Jövő és Tsa) folytatása
3. beavató program folytatása Bakonyvári
Krisztina drámapedagógussal
4. PolDance videósorozat
5. imidzsfilm készítése a társulatról
6. kiterjeszteni a Tünet ismertségét, növelni
a hatósugarat (pl. Index címlap, facebook
követők megháromszorozása)

7. nemzetközi bővülés, több külföldi előadás
és együttműködés

8. háttérstáb bővítése
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Eredmény
Megvalósult (ld. 5.2.5.),
tervezzük

folytatását

Jövő évadra halasztva
Megvalósult (ld. 5.2.2.)
Folyamatban: az első werk videó már
elkészült (Czakó Máté és Szász Dániel
munkájának köszönhetően)
Folyamatba: a forgatás már megtörtént,
a vágást kell véglegesíteni
Az index címlapján szerepelt a társulat
A
létezés
eufóriája
dokumentumfilmnek köszönhetően.
A
facebook
követők
száma
dinamikusan nő, az elmúlt évben 15%kal emelkedett.
Részben megvalósult: 5 külföldi
előadást játszott a társulat a 2019-es
működési év során és beválogatták a
Burok előadást a DunaPart platformra,
azonban külföldi sikereket igazá a film
ért el (ld. 4.3.). A film számtalan
nemzetközi megjelenést és sikert ért el.
Részben megvalósult (új stábtagok:
Horváth András és Petrik Alexandra)

6. SZAKMAI AKTIVITÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

6.1. Jurányi Inkubátorház
A Jurányi Inkubátorház tagjaként az intézményre szakmai közösségként tekintünk és
az intézmény által szervezett akciókban aktívan részt veszünk.
6.2. IETM tagság
A társulat tagja az egyik legnagyobb európai előadó-művészeti szervezetnek, az
Informal European Theatre Meetingnek (IETM), melynek éves találkozóin
rendszeresen képviselteti magát és így ápolja és építi tovább kapcsolatait a szakma
nemzetközi képviselőivel. Az idén megrendezésre került találkozón a társulat
menedzsere, Papp Éva fog részt venni.
6.3. Stúdió K Színház Szabadegyetem |||Szabó Réka
A színházi szabadegyetem programsorozat 2019 februárjában indult el, köszönhetően a
Stúdió K Színháznak és a dunszt.sk kulturális weboldalnak. Az előadások és a
beszélgetések során elismert esztéták, kritikusok és alkotók – közöttük Szabó Réka is - a
közönség aktív közreműködésével igyekeztek feltérképezni a kortárs színházi
jelenségeket, illetve a szakma egészét érintő problémákat.

7. A TÜNET EGYÜTTES MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA
A Tünet Együttes kommunikációjának 2019. március 1. és augusztus között nem volt
igazi gazdája, több külsőssel dolgoztunk együtt, akik a komplex feladatkör egy-egy részét
vitték. Ezért nagy változás volt, amikor 2019 augusztusában a Toldi Mozi korábbi
vezetője, Horváth András vette kézbe a kommunikációs feladatokat. Innentől a társulat a
tőle már megszokott stílusban és intenzitással kommunikálta a társulat mindennapjait.
A brand építése és finomítása/hangolása folyamatos volt.
7.1. Offline kommunikáció
Legjelentősebb offline kiadványunk az épp aktuális évadunk előadásainak
ismertetésével, mintegy 1500 példányban nyomtatott repertoárfüzetünk. A
legkülönfélébb kulturális és közösségi csomópontokban, ciklikusan terjesztett leporelló
kisebb, praktikusabb formát kapott.
Az egyéb printek közt említésre méltó még az épp futó előadásainkról készült képeslapméretű szóróanyagok; ezek kampányszerűen, jellemzően az adott előadást megelőző
hetekben kerültek a már fent említett helyszínekre, játszóhelyekre.
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Külön ki szeretnénk emelni az idei premierünk kreatívját megálmodó művész, Krysztof
Ducki nevét, aki a Trolletetés c. darabhoz készített grafikájával, az előadáson túlmutató,
önmagában is működő alkotást hozott létre.
7.2. Online kommunikáció
A facebook oldalunkat kedvelők/követők száma meghaladja a 4000-t. Követőink
folyamatosan megnyilvánuló szimpátiáját játékkal, játékos posztokkal és interakcióra
serkentő húzásokkal sikerült megnyernünk a társulattól megszokott humorral és
iróniával. És persze húsba maró társadalmi problémákkal szembesítő posztokkal – ezzel
is erősítve társadalmi szerepvállalásunkat. Heti eléréseink száma meghaladja az átlagos
8000-t (extrém esetekben a 15-20000-t), ami a tavalyihoz képest 10-15%-os emelkedést
jelent. Az aktivitást kiváltó bejegyzések száma folyamatosan emelkedik: általánosan
elmondható, hogy a tavalyi átlagos 10-15 posztkedveléshez képest idén elértük a 25-30as határt.
Az Instagramon aktív, potenciális közönségünk építésére irányuló elvek stratégiai
alapjai épp alakulóban vannak. A 2018-ban aktivált oldal tudatos építése jelenleg is tart;
annyi mindenesetre elmondható, hogy egy év alatt sikerült megdupláznunk követőink
számát.
Kétnyelvű honlapunkat folyamatosan frissítjük; onnan minden aktuális és nem aktuális
előadásunkról informálódhat bárki. A repertoáron levő darabok előadásainak
időpontjait, illetve a jegyvásárlási lehetőségeket minden esetben naprakészen tartjuk.
Hírlevél feliratkozóink száma meghaladja az 1200-t. A havonta 1-2 alkalommal
kiküldött hírlevelünket 33%-uk mindig elolvassa, míg 18%-uk alkalomszerűen olvassa
hírleveleinket.
7.3. PR
A sajtóval fenntartott kapcsolatunk kifejezetten jó, kapcsolati rendszerünk pedig
folyamatosan épül – köszönhetően a tavalyi év folyamán bemutatott, és rendkívül nagy
fesztiválsikereket halmozó A létezés eufóriája c. dokumentumfilmnek. A magyar és
nemzetközi sajtóban számtalan interjú, kritika, hír, stb jelent meg elsősorban a filmmel,
másodsorban a Tünet Együttessel és előadásaikkal kapcsolatban a legfontosabb
orgánumok hasábjain is. Kiemelt sajtókapcsolati listánk olyan orgánumokkal bővült,
mint az atv, a Hamu és Gyémánt vagy például a wmn.hu. (Teljesség igénye nélkül a tavalyi
listánk a következő: MTI, Index.hu, Femcafe.hu, 24.hu, Dunszt.sk, Marieclaire.hu, M5,
Kossuth Rádió, Inforádió, Trend FM, We Love Budapest, kulter.hu, Szeretlek Magyarország,
La Femme, ContextUS, Népszava, Színház, Színház.hu, Fidelio.hu, Tánckritika.hu,
Kultúra.hu, Glamour, 7óra7.hu, Prae.hu, Magyar Narancs.)
7.4. Közösségépítés
Tavaly indult, idén hagyománnyá váló tematikus beszélgetés-sorozatunk – mely a
Burok című előadásunk kísérőeseménye – sikere megerősített minket, hogy a célzott
közönségszervezés és az integrált esemény-feldolgozás mennyire fontos a közönség
számára, illetve a társulat életében is. Tavaly Sándor Erzsi publicista és Orvos-Tóth Noémi
klinikai szakpszichológus voltak meghívottjaink.
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A Tünet Együttes teljes nézőszáma a 2019. március 1. és 2020. február 29. közötti
időszakban az előadásainkon 6.411 volt, de ehhez érdemes hozzátenni azt a 6.903
nézőt, akik A létezés eufóriája című film valamely vetítésén jártak itthon vagy külföldön.
Így az összes nézőszámunk 13.314 volt a tavalyi működési évben.
A tavalyi működési évben a bevételeink 8%-át költöttük marketingkommunikációra
(dologi költségek és a kommunikációs munkatárs tiszteletdíja) – ez visszaesést jelent a
korábbiakhoz képest, és elsősorban a márciustól augusztusig tartó munkaerőhiánnyal
magyarázható.

8. A TÁRSULAT GAZDÁLKODÁSA
A Tünet Együttes az elmúlt évek során átlátható, következetes gazdálkodást
folytatott, megbízható partnerként tartják számon: az esedékes számlákat mindig
fizetési határidőn belül teljesíti, fennállása során sohasem adósodott el, folyamatos,
stabil pénzügyi hátteret biztosítva ezáltal a művészeti koncepciók magas színvonalú
megvalósításához. A Tünet Együttes nonprofit gazdasági társaság formájában működő
közhasznú szervezet, ennél fogva gazdálkodása nyilvános, honlapján közvetlenül is
elérhető a társulat működését bemutató éves beszámoló, valamint a közhasznúsági
jelentés.
A társulat 2019-ban pénzügyileg sikeres, stabil évet zárt. A 2019. március 1. és 2020.
február 29. közötti időszakban összesen várhatóan 37 555 465 forintot költünk. Az
eredetileg tervezett (a visszatervezés utáni) 32 523 113 forintos költségvetésünkből a
tervek szerint 71 előadást valósítottunk volna meg, ehhez képest 74 előadásunk volt.
Szakmailag nagyon aktív, sikeres évet zártunk, így a visszatervezett költségvetésünkhöz
képest a kiadási és a bevételi oldalunk is magasabb lett. Ennek okait alább részletezzük:
8.1. Kiadások
 Az összkiadások az eredeti visszatervezett költségvetéshez képest növekedtek,
melynek főként az előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, azon belül is a
személyes teljesítéshez kötött vállalkozási díjak emelkedése járult hozzá (a
többi kategóriában szinte mindenhol kevesebbet költöttünk, mint amit
terveztünk). Ennek oka lehet, hogy az eredetileg (visszatervezés nélkül kalkulált)
71 előadás helyett 74 előadásunk volt, illetve Az éjszaka csodái és a Burok c.
előadásunk tiszteletdíjait is megemeltük arra való tekintettel, hogy az előadások
2015-ös, ill. 2018-ös bemutatója óta még nem emeltük meg egyszer sem. A Burok
c. előadásunk angol nyelvre történő átalakítása, illetve egy szereplő betanítása is
növelte ezt a kiadás típust.
 Az egyik tétel, amely – nem jelentősen, de – kevesebb, mint amit a
visszatervezésben feltüntettünk, az a munkatársakkal kapcsolatos költségek,
ami abból adódik, hogy március és augusztus között két munkatárssal kevesebb
dolgozott a háttérstábban, mint amire szükségünk lett volna.
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 A másik tétel, ami kevesebb lett, mint amennyit terveztünk, az egyéb kiadások.
Az utazás, szállítás és szállás költségek ugyan magasabbak lettek, viszont a dologi
kiadások jelentősen kevesebbek (1 010 320 forinttal). Ennek oka, hogy nem
valósultak meg egy olyan kisebb eszközvásárlások, amit erre a működési évre
terveztünk.
8.2. Bevételek
 A 2019. március 1. – 2020. február 29-ig tartó időszakban a teljes kiadásoknak
várhatóan 40%-át fedezik a jegy és a forgalmazásból származó bevételek
(összesen 15 017 17 forint). Ez a bevétel a megnövekedett előadásszám, az
időközben érkezett külföldi és hazai fesztiválmeghívások, a külföldi és hazai
Sóvirág előadások (11 tervezett előadáshoz képest 18), továbbá a Kucok
előadások helyszínváltozásából (Jurányi helyett NTSZ) adódó tiszteletdíj
növekedésnek köszönhetően lett kiugróan magasabb a visszatervezett összeghez
képest (9 355 113 forint).
 TAO támogatás helyett realizált bevételünk is magas volt 2019-ban. Nem
számítottunk rá, hogy a kért 3 000 000 forintból 2 000 000 forintot megítél
nekünk az EMMI – ezúton is köszönjük.
 A 2019-es működési évben a vártnál sikeresebben pályáztunk. Összesen 12
pályázatot nyújtottunk be hazai szervekhez és alapokhoz a működésin kívül, 4
pályázatot az NKA-hoz (3 pályázat nyert összesen 2 105 000 forintot), 6
pályázatot az EMMI-hez (4 pályázat nyert összese 4 700 000 forintot – ebből
2 700 000 Ft-ot költöttünk el tavaly) és 2 pályázatot a Summa Artiumhoz (1
pályázat nyert összesen 5 000 000 forintot – ebből 2 000 000 Ft-ot költöttünk el
tavaly). Néhány pályázatunk bevételként már a 2019-es működési évben
realizálódott, azonban kiadásként csak a 2020-as működési évben fog megjelenni.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatását, amely hozzájárult
ahhoz, hogy a társulat 2019-ben is szakmailag nagyon aktív és sikeres évet zárjon.
Budapest, 2020. március 13.

Szabó Réka
művészeti vezető
Tünet Együttes
(cégnév: Tünet Nonprofit Kft.)
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KIMUTATÁS
a költségvetési támogatások felhasználásáról
2019
Támogatásnyújtó
neve
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

időpontja

1.sz melléklet

Támogatás
összege (Ft)

Felhasználás
célja

2018.07.18

19 000 000

Működési támogatás

2019.07.29

17 500 000

2019.10.04

2 000 000

Működési támogatás
Technikai eszközök
beszerzése

2019.10.04

2 000 000

Komplex művészeti

2019.11.29

400 000

2019.11.29

300 000

ÖSSSZESEN

előző évi

Felhasználás összege
tárgyévi

15 494 435

Átvitel összege
(Ft)

Elszámolás
határideje

3 505 565

2019.04.20

12 775 673
-

4 724 327

2020.04.20

2 000 000

2020.08.19

2 000 000

2020.03.20

Produkciók külföldi forg.

400 000

2020.07.31

Produkciók országos forg.

205 965

94 035

18 887 203

6 818 362

41 200 000

15 494 435

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2021.01.15

2. sz melléklet
2019

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tev. tárgyévi er.
Vállalkozási tev. tárgyévi er.
Egyéb

Előző évi összeg
(eFt)
3 000
39 822
0
0
3 023
3 023
0
0

Változás

Tárgyévi összeg
(eFt)
3 000
42 845
0
0
3 702
3 702

%
0
8%
0
0
22%
22%
0
0

Megjegyzés
eFt
0
3 023
0
0
679
679
0
0

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

3. sz melléklet
2019

Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN

Juttatás összege
előző évi
tárgyévi

Eltérés
%

Ft

Megjegyzés

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

4.sz melléklet
2019

Juttatás
megnevezése
NKA 2018/8479
EEMI 3424-02-0036/18
EEMI 3424-01-0035/18
EEMI 3417-05-0051/18
NKA 2018/5782
NKA 2018/6898
NKA 2019/121
EEMI 3417-05-0083/19
EEMI / EMT-TE-19-0333
EEMI / EMT-TM-19-0025
NKA 2019/6258
NKA 2019/6255
EEMI 3424-02-0042/19
EEMI 3424-01-0029/19
Summa Artium CSIFE 2019/481/3
NAV szja 1%

Támogatott
cél
Beavató c. produkció forg.
Produkció külföldi forg.
országos forgalmazás
2018. évi működés
Produkciók forgalmazása
Beavató c. produkció forg.
Új Beavató létrehozás
2019. évi működés
Technikai eszközök beszerzése
komplex műv. tev. Támogatá
bel- és külföldi forgalmazás
"Szakadék" létrehozás
külföldi forgalmazás
országos forgalmazás
32 előadás továbbjátszása
működés

Támogatás összege (Ft)
Változás
előző évi
tárgyévi
felhasználás %
átvitel Ft
500000
89%
55000
501 177
100%
473 915
100%
3 505 565
100%
315 000
100%
417 186
100%
220 000
380 000
100%
12 775 673
73%
4 724 327
0
0%
2 000 000
2 000 000
100%
478 944
96%
21 056
1 000 000
100%
400 000
100%
205 965
69%
94 035
1 000 000
20%
4 000 000
120 442
100%

ÖSSZESEN

5 432 843

18 861 024

10 894 418

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról
2019

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
szja mentes
szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések*

5. sz melléklet

Juttatás összege
előző évi
tárgyévi
0

0

Név: Szabó Réka
185 960
Adott kölcsönök összege
0
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
0
ÖSSZESEN
185 960
* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be
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Eltérés
0

%
0

0

0

Ft

Megjegyzés
0

0

181 580
0

-2%
0

kiküldetési rendelvény
-4 380 üzemanyag
0
0

0
181 580

0
-2%

0
-4 380

0

