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Közhasznúsági melléklet 

1. A szervezet azonosító adatai 

név: MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhely:  4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 
bejegyző határozat száma: Cg. 09-09-016787/8                       2009.05.14. 
nyilvántartási szám: Cg. 09-09-016787 

képviselő neve:  Vizi Katalin 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A MODEM NKft. tárgyévi alapcélja művészeti létesítmények működtetése. 
Egyéb közhasznú tevékenységeink: 

kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása; helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; könyvkiadás; folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; kulturális képzés; alkotóművészet; máshová 
nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: Művészeti létesítmény működtetése közfeladat 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
2011. évi CLXXXIX tv. 13.§.(1) 7. pontja 
1997. évi CXL tv. 37/A.§.(4) bekezdése alapján 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Művészeti intézmények, lakosság 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 20.000 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
Időszaki kiállításokon bemutattuk Debrecenben a hazai és nemzetközi kortárs képzőművészet legjelentősebb alkotóit és lokális kötődésű 
művészeit. 

A tárlatokhoz kapcsolódóan társművészeti, valamint ismeretterjesztő programokat szerveztünk. 
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 
cél szerinti juttatás 0 eFt 0 eFt 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
ügyvezető 10 996 eFt 16 312 eFt 
   
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 10 996 eFt 16 312 eFt 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
B. Éves összes bevétel 247 127 eFt 282 332 eFt 
ebből:   

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

18 eFt 0 eFt 

D. közszolgáltatási bevétel 0 eFt 0 eFt 

E. normatív támogatás 0 eFt 0 eFt 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 

0 eFt 0 eFt 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 247 109 eFt 282 332 eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 232 268 eFt 269 993 eFt 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 121 887 eFt 118 925 eFt 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 223 737 eFt 265 169 eFt 
K. Adózott eredmény 14 860 eFt 12 339 eFt 

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

  7 fő 2 fő 

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. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100350.KOR&celpara=#lbj8param

