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Jelenlét Műhely Egyesület
Közhasznúsági jelentése

a 2009-as esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Jelenlét Műhely Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 244 ezer Ft, a
saját tőke 244 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melIéklete, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szervezet eredmény-levezetéséből.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 442 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A
kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit
pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Egyesület tartaléka (vagyona) 233 ezer Ft összeggel növekedett. A vagyon
felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott sem cél szerinti juttatást, sem ösztöndíjat, sem támogatást más civil
szervezetnek, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKULONÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZA TTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁ TÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 512 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,ILLETVEÖSSZEGE

A Jelenlét Műhely Egyesület 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást
vezető tisztségviselőinek.
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
7.1. Általános tevékenység 
 
A Jelenlét Műhely Egyesület számára a 2009. év tevékenységeink szélesebb körű megvalósításának 
éve volt, amelyet egyesületünk tisztségviselői, tagjai és önkéntes segítői ellenszolgáltatás nélkül 
végeztek továbbra is, és amelyet két nyertes pályázaton (IFJ-GY-08-C0040; NCA-EA-09-0576) kapott 
anyagi támogatás is nagymértékben elősegített. Az egyesület tagjai és segítői 2009-ben mintegy 4000 
óra önkéntes munkát végeztek programjaink színvonalas megvalósítása érdekében. 

A Láthatatlan Színház módszerét továbbra is Egyesületünk karolja fel Magyarországon 
egyedülállóan. Ez az invenció olyan alternatív színházi műfajként kelt életre, amelynek ötlete a látás 
érzékszervének ideiglenes kikapcsolásán alapszik. Színház, játék és dráma tehát egyszerre, de több is 
ezeknél, amennyiben a látássérült és nem-látó embertársaink élethelyzetének látókkal való 
megismertetését, és segítő szándékú szemléletformálását is fő célul tűztük ki. A vak emberek 
élethelyzetének közelhozása fiatal és idősebb „nézőink” tolerancia küszöbének növekedését és 
fogyatékkal élő embertársaink elfogadását eredményezi. Az embertársaink iránti empátia és a bizalom 
fokozása kiemelkedő előnye a módszernek, nem beszélve az önismereti hozadékairól. 

Az önismeret mellett a módszer mentálhigiénés vonatkozásaiban is jelentős lépések történtek a 
2009. év folyamán. Ez a látás érzékszervének ideiglenes kizárásán alapuló terápiás lehetőségek 
kutatásában öltött testet. Ugyanis észlelésünk több mint 80-85%-a szemünk segítségével történik. Ha 
megfelelő érzékenységgel és hozzáértéssel rövid időre kizárjuk ezt, világunk és önmagunk 
tapasztalása mélyebb síkra terelődhet, önismeretünk növekedhet, saját lelki természetű problémáinkra 
jobban ráláthatunk, meglévő értékeink jobban integrálódhatnak életünkbe. A bizalom légkörének 
megteremtődése az egészségügyben is a gyógyulás egyik alapfeltételeként van számon tartva, ezért 
egyesületünknél kiemelkedő fontossággal bír a módszer kiegészítő terápiás lehetőségeinek 
feltérképezése. 

A szervezet 2008-as elindulása után a 2009. évben a módszer mögé olyan kereteket sikerült 
kialakítani, amelynek segítségével közhasznúságunk szélesebb körben tudott érvényesülni 2009-ben. 
Célunk ezt megerősíteni és tovább fejleszteni 2010-ben.  
 
7.2. A Jelenlét Műhely Egyesület 2009-ben végzett fontosabb tevékenységei 
 
Közhasznú tevékenységi köreink az alapszabály 8.§ (1) megfelelően négy területet érintenek:  

• kulturális tevékenység; 
• nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 

Tevékenységeinkben e területek szorosan egymásba kapcsolódnak. Működésünket kulturális 
területen kezdtük meg 2008-ban, és fokozatosan bővítettük, szélesítettük azt az oktatás, a hátrányos 
helyzetű emberek segítésének ösztönzése, valamint mentálhigiénés szemléletformálás irányába. 
Fontosabb tevékenységeink 2009-ben: 
 
7.2.1. www.jelenletmuhely.hu – honlap megalkotása, folyamatos fenntartása és frissítése magyar és 

angol nyelven.  
 
7.2.2. 2009 folyamán a Láthatatlan Színház módszere alapján rendezett 17 alternatív színházi 

előadás megtartása. Ezek helyszínei a debreceni Evangélikus Közösségi Ház, a Szent Család 
Plébánia, a Megtestesülés Plébánia voltak. Ezen kívül a debreceni Termál Hotel Aquaticum 
szállóban 3 előadást rendeztünk. Előadásainkon, amelyek korlátozott – mintegy 30-35 főt 
befogadó – vándorszámúak, majd 600 fő látogatónk volt. 

 



7.2.3. Előadásaink repertoárja bővült az Érintések c. saját alkotású darabba!'

7.2.4. 2009 tavaszán meghívott pszichológus és teológus szakértőkkel Fórumbeszélgetéseket
szerveztünk az ifjúság segítő szemléletformálása céljából a tolerancia jegyében.

7.2.5. A serdülők számára megalkotott Nem vagtj egyedül c. szemléletformáló darabunk bemutatása
és előadása ifjúsági helyszíneken (pl. Kossuth utcai Református Közösség).

7.2.6. Szegedi vendégszereplés 2009. június 27-én.

7.2.7. 2009-ben indultak meg az Élmény tréning munkálatai. Ez egy a módszer alapján kifejlesztett
csoportépítési forma, amelynek önismere ti és mentálhigiénés lehetőségein túl a
bizalomfejlesztés a fő célja. Elsősorban olyan munkatársi közösségek számára (pl.: tanári,
szociális területek) alkottuk meg, akik anyagi okok miatt nem tehetik meg csapatépítő tréning
megrendelését. holott égető szükségük lenne rá. A közhasznúság keretében egyesületünk
egyre szélesebb módot kíván teremteni ennek igénybevételére. 2009-ben három helyszínen
(Hajdúszoboszló, Debrecen, Balatonszárszó), térítésmentesen és nagy sikerrel alkalmaztuk az
Élménytréninget.

7.2.8. Az EMBERTÁRS c. lelkigondozói szakfolyóiratban (2008. évi 4. szám, megjelent 2009. tavasz)
először jelent meg szak-publikáció az Egyesület keretében végzett Láthatatlan Színház
módszer mentálhigiénés, kiegészítő terápiás lehetőségeiről.

7.2.9. Előadást előkészítő rendszeres próbákat és műhelymunkákat (hetente keddi és csütörtöki
napokon) végeztünk, amelyen az egyesület tagjain kívül egyéb segítők, és meghívott előadók
is részt vettek.

7.2.10. Megindult a módszer kiegészítő terápiás lehetőségeinek gyakorlati kutatása pszichológus,
orvos és lelkigondozó szakemberek bevonásával. Ennek egyik első állomása 2009
decemberében a megyei kórházban, egészségügyi dolgozók részére, szervezett előadás volt.

Debrecen, 2010. február 2.

Záradék

A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2010. február 2-án elfogadta.

Dr. Mézes Zsolt László
Egyesület elnöke
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Adószám: 18997192+09
Végzés: 14.Pk,6o.267/2002j2.
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

18997192-9499-529-09
14 Pk.60267/2002/2.

Jelenlét Műhely Egyesület
4031 Debrecen, Derék u. 247. 1/3.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója

2009.év

JELENLET MŰHELY EGYESÜLE1
4031 Debrecen, Derék u. 247. I/3.

Adószám: 18997192-1-09
Végzés: 14.Pk.60.267/200Z/2.

Bankszámla: 14100213-11370649-01000008
'Ivww.jelenletmuhely.hu

Debrecen, 2010. február 2.

Dr. Mézes Zsolt László
elnök
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Jelenlét Műhely Egyesület
KSH: 18997192-9499-529-09

Fordulónap: 2009.12.31
14 Pk. 60267/2002/2.

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Onrevízió Tárgyév
a b c d E
A. Befektetett eszközök 104
1. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 104
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forqóeszközök 11 O 140
1. Készletek
II. Követelések
Ill. Ertékpapírok
IV. Pénzeszközök 11 140

Eszközök összesen 11 O 244
C. Saját tőke 11 O 244
1. Induló töke
II. Tökeváltozás/Eredmény 10
Ill. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységböl (közhasznú) 11 234
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D. Tartalék O
E. Céltartalék
F. Kötelezettséqek O
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Források összesen 11 O 244

Adatok eFt-ban

Debrecen, 2010. február 2.
Dr. Mézes Zsolt László

elnök

ct. n~:~J ~~úuJdvl/
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Jelenlét Műhely Egyesület
KSH: 18997192-9499-529-09

Fordulónap: 2009.12.31
14 Pk.60267/2002/2

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámoló
eredménylevezetése

Adatok eFt-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései
a b c d e
A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele 15 581
1. Pénzügyileq rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 581
1. Közhasznú célú műkődésre kapott támogatás 70
a. alapítótói
b. központi költséqvetéstől
c. helyi önkormányzattói
d. eqyéb 70
e. Továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás 442
3. Közhasznú tevékenvsécből származó bevétel 50
4. Taqdíiból származó bevételek 15 19
5. Ecvéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem ielentö bevételek
C. Tényleges pénzbevételek 15 581
D. Pénzbevételt nem ielentö bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 490
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4 308

Ebből továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást lelentö eszközváltozások 39
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 143
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

Ebből továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tár~lYévi pénzügyi eredmény 11 130
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 11 130
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
H. Nem pénzben realizált eredmény
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
1. Adózás elötti eredmény 11
J. Adófizetési kötelezettség
K. Tárgyévi eredmény 234
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 11 234
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
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Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi lelleqű eqvéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 308
C. Ertékcsökkenési leírás 39
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F.Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

Debrecen, 2010. február 2.

I () '" .,(t. f!JQ(j t-~{J.ld,? V
Dr. Mézes Zsolt László

Elnök
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról

2009.év

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Atvitel összege (Ft) Elszámolás
(Ft) határideje

időpontia összeqe (Ft) előző évi tárgyévi
Szoc.és Mügyi Minisztérium 2009.06.19 291 610 Láthatatlan Színház információs - 291610 2009.07.27
(1FJ-GY -08-C-0040) kiadványai nak meqjelentetése
NCA Eszak-alföldi Regionális 2009.09.30 150000 Az egyesület működési - 88743 61 257 2010.06.30
Kollégiuma kapacitásának növelése
(NCA-EA-09-0576)

Osszesen: 441610 380353 61257
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Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2009.év

Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés
összeg (eFt) (eFt) % eFt

Induló tőke O O O O
Tőkeváltozás O 10 - +10
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény 11 234 2127 +223

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
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Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2009.év

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
elöző évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes

E~Wéb juttatások
OSSZESEN: O O O O
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások

Egyéb juttatások
OSSZESEN: O O O O
MINDOSSZESEN: O O O O
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Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2009.év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eFt) Változás
előző évi tárgyévi % eFt

Központi költségvetési szervtől Működési Támogatás 442 . +442

Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Helyi Onkormányzat
Kisebbségi települési önkormányzat
Települési önkormányzat társulása
Magánszemélyektől Működési Támogatás 70 - +70
Egyéni vállalkozóktói
Joqi szernélviséoű qazdasáqi társaságtói
Jogi személyiség nélküli társaságtói
Közhasznú szervezettől
SZJA 1%-a (APEH)

Egyéb
OSSZESEN: 512 . +512
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Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2009.év

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések O O
Természetbeni juttatások
Szja mentes
Szja köteles

Ertékpaolr juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak O O
Költségtérítések* O O

Adott kölcsönök összege O O
Kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások O O
OSSZESEN: O O.. ..
a szervezet dontese, hogy nev szennt vagy osszegben mutatja be .
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