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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetıség
A szervezet elérhetısége: 1012. Budapest, Lovas út 32.

2.2. Azonosító adatok
A szervezetmásszervezetneknemtagja.A HálózataSzínházértAlapítványbesorolása,a regisztrációtvégzı
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 
Hálózat a Színházért Alapítvány
1012. Budapest, Lovas út 32.
adószám:18113066-1-41
Bejegyezte: Fıvárosi Bíróság.
határozatszám: 7.Pk.61.323/2003/3.
sorszám:9136.

2.3. Tevékenység általában
A Hálózat a Színházért Alapítvány 2003 évben jött létre.
Az alakulásközvetettcélja, a szervezetfıbb tevékenységeiaz alábbiak:a magyarszínháziélet, mővészet
és kultúra megörzéséhez, ápolásához, fejlesztéséhez való hozzájárulás.
A közvetett célt közvetlen célok szolgálják, amelyek a jelen alapítvány célkitőzése alapján a következık:

1./a magyar színházi életben kiemelkedı szerepetjátszó személyekés intézményektevékenységének
az internet segítségéveltörténı elısegítéseés bemutatása,valamint az ehhez szükségeseszközök
és hozzáférési lehetıségek megteremtése.

2./mindenolyan törekvéstámogatása,amely a modern kommunikációseszközökhasználatátsegíti elı
a mővészetek, ezen belül elsısorban az elıadómővészet körében.

3./olyanhálózati,vizuálisalkotások,szinházielıadásoklétrehozásaés/vagytámogatása,amelyekkapcsolatot
teremtenek a hagyományos és a modern eszközöket használó mővészeti irányzatok között.

4./a Magyar Színházi Portál elnevezéső internetesweboldal mőködéséhezszükségesanyagi feltételek
pályázati és egyéb forrásokból való megteremtése.

5./aszínházialkotók ésegyébmővészekképzéseaz internetésa mobil kommunikációseszközök,vizuális
média eszközeinek használatára.

6./relevánsszínházivagyegyébkultúrális értéketképviselı győjtemények,hagyatékok,elıadások,mővészi
alkotások digitalizálása, rögzítése, archiválása és megırzése az utókor számára.

7./olyankutatások,jövıképek,szoftverés/vagyhardverfejlesztések,tervek,stratégiákelkészítése,amelyek
a mővészek körében elısegítik a kommunikációs eszközök és az internet használatának terjedését.

8./olyan virtuális közösségek,illetve hálózatokmegteremtéseés/vagymőködésük támogatása,amelyek
mővészeti közösségeket, esetenként szakmákat vagy szakterületeket fognak össze.

9./mővészeteket,mővészi irányzatokatfeldolgozó adatbázisoklétrehozásaés/vagymőködtetése,esetleg
mőködésének támogatása.

Az Alapítványtávlati célja a magyarszínházikultúráhozkapcsolódókiemelkedı kulturális teljesítmények
éséletmővekminél szélesebbkörbenvaló bemutatása,ismerttététele,valamintezekneka teljesítményeknek
közérthetı formában történı továbbítása és népszerősítése a társadalom felé.
Az Alapítvány hosszú távú céljai közé tartozik továbbá a megteremtettalternatívák, szolgáltatások
igénybevételének a felhasználók számára történı lehetıség szerinti ingyenessé tétele.
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Az Alapítvány hosszú távú célja az is, hogy a kiemelkedı teljesítményeket és életmőveket megismertesse
a társadalom tagjaival, illetıleg a fentiekben kifejtett rendszerének mőködtetésével egy olyan kultúrális
környezetet teremtsen egy elıremutató társadalmi pezsgés megteremtésével, amely már önmagában erısíti
a teljesítmények társadalmi megbecsülését és ösztönzését.
 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése: kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011 évi CLXXXIX tv. 13§ (1) 7.pont

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a társadalom

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 3,500,000

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Bevezetı
A Magyar Színházi Portál (www.szinhaz.hu) idén tizenkét éve áll a magyar kultúra szolgálatában, felülete
egyértelmően a magyar színházi élet meghatározó online közösségét fogja össze.
Az NKA 2007 óta támogatja a Színház.hu törekvéseit. Létünk záloga ez a támogatás, mert ugyan az oldal
- kiemelkedıen magas látogatottsága és az, hogy a magyar színházak és egyéb intézmények, cégekrendszeresen
igénybe veszik hirdetési felületeinket - hirdetési bevételt generál számunkra, de az ebbıl származó bevételek
a minıségi újságírás feltételeinek biztosításához már nem elegendıek. Az a napi nyolc-tizenhatezer látogató,
aki átlagosan beérkezik a Színház.hu oldalra, az NKA szíves támogatásának
köszönhetıen találhat meg minden színházi hírt, eseményt a portálon.
A Színház.hu feladata az egyre bıvülı színházi információ-szolgáltatásban mára nyilvánvalóvá
vált.Látogatóink kulturális hírportálként tekintenek ránk: elvárják, hogy minden olyan eseményrıl értesüljenek
a Színház.hu felületérıl, amelynek színházi vonatkozása van. Ennek a feladatnak nem könnyı megfelelni:
az eseményekrıl való tudósítás, a premierek, elıadások értékeinek kiemelése és közvetítése egyértelmő

feladat. Ugyanakkor nem lehetünk csak vertikális portál: horizontális képet is kell nyújtanunk, tehát figyeljük
az összes olyan médiumot amelyek rajtunk kívül színházzal foglalkoznak, akik ezáltal bekerülnek a
mi Olvasóink látóterébe is.
Eddig elért eredményeink nyilvánvalóak: a Színház.hu a legnagyobb hagyományokkal rendelkezı online
kulturális lap ma Magyarországon. Tizenkét éve töretlenülvagyunk jelen, tudósítunk
Színházról,elıadómővészetrıl. Attól függetlenül, hogy a válság hatására az emberek színházba-járási
hajlandósága jelentısen csökkent - mert ugye a luxusnak tekintett kultúrafogyasztásról mond le az ember
legkönnyebben
- a Színház.hu meg tudta tartani látogatottságát. Büszkén mondhatjuk, hogy nem veszítettünk
olvasottságunkból az elmúlt év során annak ellenére, hogy az eladott színházjegyek száma drasztikusan
csökkent hazánkban. Ez elıjele, alapja annak a fellendülési szakasznak, amelybe a Színház.hu lépett,
és hálásak vagyunk az NKA-nak hogy ezt lehetıvé tette a számunkra.
Eredményeink
Az elmúlt évben a Színház.hu - Magyar Színházi Portál felületére több mint másfél millió egyedi látogató
érkezett be, akik több mint négymillió oldalletöltést produkáltak. Három és félmillió látogatás érkezett
Magyarország teljes területérıl, híreink az egész ország színházi életét feldolgozzák. Oldalainkat iskolákban
használják ismeretterjesztési célokra, videóinkat/ mozgóképeinket kiemelten hasznosnak tartják
az oktatásban. A Színházi Szakma képviselıi megnyilatkozásaikról minden esetben hírt adnak nálunk, és
az esetek nagy részében elıször a Színház.hu -n jelenítik meg felhívásaikat, leveleiket, közleményeiket.
A Színház.hu lapjain vallási, politikai vagy egyéb hovatartozástól függetlenül, kizárólag a színház-szakmai
tevékenység alapján ítélve megnyilvánulási lehetıséget adunk minden színházi embernek, ezáltal tudatosan
tevékenykedve a szakmán belül található "lövészárkok" betemetésén. Híreinkbıl, cikkeinkbı kialakuló
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színházi archívumot tudatosan értékként kezeljük, és azt térítés nélkül elérhetıvé tesszük. Jelenleg
háromszázezer cikk, kétezer órányi színházi mozgókép, és tizenhétezer színházi fotó és félmillió közösségi
bejegyzés található adatbázisunkban.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Tánckritika.hu 2 400 000 kulturális tevékenység

Színház.hu 7 000 000 kulturális tevékenység

Összesen: 9 400 000  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév

cél szerinti juttatások 0 0

Összesen: 0 0

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév

vezetı tisztségviselık juttatásai 0 0

Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 11 743 12 018

ebbıl:   

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

46 7

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 697 12 011

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 185 9 492

ebbıl:   

I. Személyi jellegő kiadás 435 39

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Adózott eredmény -3 442 2 526
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Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı

személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelıen) (fı)

10 10

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erıforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 11 881

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 916

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.02

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X 10

8. Kiegészítı melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása

Tárgyévi közhasznú tevékenysége a magyar színházi portál mőködésének fenntartása, a tánckritika.hu
internetes folyóírat szerkesztése.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Magyar Színházi Portál fenntartása (www.szinhaz.hu)

Támogatási program elnevezése: Magyar Színházi Portál fenntartása
(www.szinhaz.hu)

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2013.01.01-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 7,000,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 7,000,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 7,000,000

-tárgyévben folyósított összeg: 7,000,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 7,000,000

Dologi:
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Felhalmozási:

Összesen: 7,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Színház.hu online folyóirat kiadója a Hálózat a Színházért Alapítvány független, civil szervezet, amelynek
nagyon csekély más forrásból származó bevétele van, nonprofit tevékenységet végez a Színház.hu fenntartása
és egyéb színházi témájú projektek érdekében. A Hálózat a Színházért Alapítvány 2003-ban jött létre.
Az alapítvány célja a színházi életben kiemelkedı szereplık (személyek és intézmények) tevékenységének
támogatása hálózati szolgáltatások biztosításával. Továbbá célunk, hogy a mővészeket,mővészeti irányzatokat
feldolgozó adatbázisokat hozzunk létre és mőködtessünk.
A Színház.hu oldal mőködtetése kiemelt céljaink közé tartozik, mert közszolgálati feladatot végez: a színház
mővészetét igyekszik eljuttatni a nagyközönséghez az Internet az segítségével. A Magyar Színházi Portál
a színházak, színházi emberek kommunikációs igényeinek kielégítésére jött létre. Célunk, hogy teljes körő
színházi információval szolgáljunk a színházszeretı embereknek Magyarországon. A portál
(www.szinhaz.hu)napi híreire, a kulturált és pezsgı fórumra havonta többszázezer látogató kíváncsi.
Az alapítvány - a szinhaz.hu mıködésének segítése mellett - 2011-12-ben az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatta: a szakma.szinház.hu elindítása; a kornologia.szinhaz.hu létrehozása és partnerség
a Margó címı irodalmi-színházi fesztivál létrehozásában.

8.2.2. Tánckritika.hu

Támogatási program elnevezése: Tánckritika.hu

Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2013.01.01.-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 2,400,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 2,400,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,400,000

-tárgyévben folyósított összeg: 2,400,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 2,400,000

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 2,400,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2010. januárjában indított Tánckritika.hu mára Magyarország ismert átfogó elméleti-kritikai
"táncos"szaklapja lett.
Pártatlanok és függetlenek vagyunk: lehetıségeink szerint a táncmővészet valamennyi jelenségével
foglalkozunk, nem teszünk mesterséges, elıítéletes különbséget a tánc különbözı mőfajai, stílusai,
irányzatai,iskolái között.
Figyelemmel kísérjük valamennyi hazai hivatásos együttes, alkotó és táncmővész munkáját, cikkeinkben
foglalkozunk néptánccal, klasszikus balettel, kortárs tánccal, mozgás- és fizikai színházzal, nemcsak
a budapesti premiereket követjük, írunk jelentıs vidéki eseményekrıl is, kiemelten az országos
táncfesztiválokról.
Igyekszünk kritikai visszhangot teremteni a képzési rendszerben született produkcióknak is (Magyar
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Táncmővészeti Fıiskola, Budapest Kortárstánc Fıiskola). Külföldi bemutatókról is tájékoztatjuk
olvasóinkat,különösen igyekszünk eljutni határon túli magyarlakta területekre is.
Cikkeink mőfajilag sokfélék: közlünk gyorsan reagáló kritikákat, jelenséget összefoglaló, markáns egyéni
véleményt tükrözi, de szakmailag megalapozott jegyzeteket, magvas gondolatokat feldobó rövid
esszéket,készítünk interjúkat.
Lapunk fejlıdésének legfontosabb szellemi háttere a folyamatosan bıvülı, erısödı cikkírógárdánk. Állandó
külsıs munkatársaink mindegyike folyamatosan jobb minıségre törekszik. Megjelent írásaink jórészét
fıszerkesztınk a cikkírók számára rendszeresen elemzi, kritizálja, kommentálja, de szívesen látjuk
az olvasók,a szakma felıl érkezı véleményeket is.
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