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A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 
 

1. A szervezet azonosító adatai 

név: Színház- és Filmművészetért Alapítvány 

székhely: 1088 Budapest, Vas utca 2/C. 

bejegyző határozat száma: 9.Pk.60.408/2020/4. 

nyilvántartási szám: 01-01-0012968 

képviselő neve: Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány 2020. augusztus 24. napján kezdte meg működését, mint közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány. Kiemelt feladata a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) alapítói, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem 
finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára 
rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által 
vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont 
kezeli. 
Az Alapítvány a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdés, valamint 6. 
§ (2) bekezdése alapján 2020. szeptember 1. napjától gyakorolja a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogát. 
Az Alapítvány megindította szervezetrendszerének felállítását, valamint a belső működési rendjének és szabályzatainak 
kidolgozását.  
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról szóló 1674/2020. (X. 20.) Korm. 
határozat alapján az Alapítvány hárommilliárd forint többletforrást biztosít a Színház- és Filmművészeti Egyetem által 
folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való 
fejlesztésére, amelynek adminisztratív átadására tárgyévet követő évben került sor. 
Az Alapítvány a támogatást két részletben folyósította, amelyből a Színház- és Filmművészeti Egyetem infrastrukturális 
és humánerőforrás fejlesztést hajt végre.   

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és 
Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi 
LXXII. törvény értelmében a Kormány az állam nevében 
2020. évben létrehozta a Színház- és Filmművészetért 
Alapítványt közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában. 
2020. évi LXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az 
Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, 
amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az 
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alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók 
által nyújtott vagyont kezeli. 
Az Alapítvány közérdekű célja a vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott oktatás-nevelési, kutatási, 
felsőoktatási, egészségügyi, sport, kulturális, szociális 
tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, valamint 
ilyen tevékenységet ellátó intézmények fenntartása és 
működtetése az Alapítvány Alapító Okiratának IV.1, IV.2.1., 
illetve IV.2.2. pontjaiban foglalt kereteken belül.  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Hallgatók, oktatók, kutatók, tanárok (az Alapítvány 
kedvezményezettjeinek köre nyitott) 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 463 fő (2020-ban ennyi volt a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem hallgatói létszáma) 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról szóló 1674/2020. (X. 20.) Korm. 
határozat alapján az Alapítvány  hárommilliárd forint többletforrást biztosít a Színház- és Filmművészeti Egyetem által 
folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való 
fejlesztésére, amelynek adminisztratív átadására tárgyévet követő évben került sor. 
Az Alapítvány a támogatást két részletben folyósította, amelyből a Színház- és Filmművészeti Egyetem infrastrukturális 
és humánerőforrás fejlesztést hajt végre.   

4. *  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

kuratóriumi elnök - 5 200 

kuratóriumi tagok - 20 800 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 
 

26 000 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 
 

600 004 

ebből: 
  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100350.kor#lbj7id3b57
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C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

  

D. közszolgáltatási bevétel 
  

E. normatív támogatás 
  

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

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 
 

600 004 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
 

62 197 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 
 

46 578 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
 

62 197 

K. Adózott eredmény 
 

537 807 

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

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 

* Adatok ezer forintban. 

 


