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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft

székhely:

1065 Budapest, Nagymez u. 20

cégjegyzékszám:

01-09-921518

nyilvántartási szám:
képvisel neve:

K rösi Orsolya

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/
művel désre szervez d közösségek tevékenységének/ a
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések,
önszervez dések támogatása, a művészi alkotó munka
feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának,
meg rzésének segítése
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművel dési tevékenység támogatása

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről
121. § a)-b)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 7.

A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. Társasági szerz dése szerint, „a szerződő felek megállapodása és szándékai értelmében a
Társaság székhelye, mint a Magyar Fotográfusok Háza, a hazai fényképezés - mint önálló művészeti ág és hivatás - szellemi és szakmai
központja lesz. A Társaság rendezvények, előadások szervezésével, információs szolgáltatásokkal, könyvtár, videotéka és hangtár,
valamint archívum működtetésével, műtárgy-kereskedelemmel segíti a szakma művészi, tudományos, kulturális tevékenységét. A
Társaság a klasszikus és kortárs értékek bemutatásával, népszerűsítésével hozzájárul a fotográfia társadalmi elismertetéséhez,
nemzetközi elfogadtatásához.”
Tevékenységeink:
Alkotóművészeti tevékenység; kiállítási tevékenység (hazai és nemzetközi)
A közönséget illetően az elmúlt években szerencsésen megindult pozitív folyamatok tovább folytatódtak, ezzel a Kft. a lakosság
életmódjának és életmin ségének a javítását szolgálta . Az elmúlt években – az igen-igen szerény támogatások mellett is – komoly
sikereink voltak a nagyközönség elérése terén. Ez látszik a Ház látogatószámából, és a teltházas szakmai programjainkon, a
kiállítás-megnyitóinkon is szinte kivétel nélkül zsúfolásig megtelnek a tereink. A közönséget illetően büszkén kijelenthetjük,
hogy a fizető látogatószám 2014-ban nem csökkent (2012-ben 15 582 fő, 2013-ban 15 446 fő), 2014-ben
pedig 15 449 fő. Pedig nehéz év volt a közönség figyelmének felkeltése szempontjából…
A kiállítások mellett igen sikeres fotószakmai rendezvények zajlottak a Házban, állandó magas részvétellel.
Beszélgetéssorozatainkon általában megtelt a Napfényműterem. Kiemelt volt a Múzeumok Éjszakája 2 700 fő látogatóval és az
I. Fotóutca fesztivál összesen 5 800 látogatóval. Az összes látogatószám – az ingyenes szakmai eseményekkel együtt - több, mint
25 000 fő volt (2012: 18 700 fő, 2013: 22 300 fő).
Kiállítások
2014-ben hazai és nemzetközi helyszíneken 18 kiállítást mutatott be a Kft.
A Magyar Fotográfusok Háza kiállításaival
er teljesen és láthatóan van jelen az ország legnagyobb kulturális fesztiváljain,
rendezvénysorozatain. Kiterjedt szakmai kapcsolatai révén népszerű kulturális helyszínekkel, valamint a helyi és a központi igazgatás
szerveivel ( Balassi Intézet) dolgozott együtt 2014-ben.
Évek óta vesz részt önálló programokkal, standokkal a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Szigeten, valamint a Múzeumok Éjszakája, a
Kulturális Örökség Napok, a Múzeumok szi Fesztiválja, az ART MARKET BUDAPEST rendezvényein. 2014-ben a Mai Manó Ház
szervezésében megvalósult kortárs magyar fotográfiai kiállítások nemzetközi helyszínei: Brüsszeli Fotónyár; Pozsonyi Fotóhónap.
Oktatási tevékenység
A kortárs fotóművészeti szabadegyetem sikerrel vonzotta be a fotó iránt érdekl d k rohamosan növekv táborát. További hét
el adással b vültek a fotóművészet iránt érdekl d hallgatóság ismeretei. A fotográfia izgalmas kérdéseivel foglalkozó szakmák
legkiválóbb képvisel i tartották a sorozat el adásait. Az el adók a műfajt az elmélet és a gyakorlat oldaláról egyaránt bemutatták
minden hónap utolsó keddjére rendszeresített, fotóillusztrációkkal kiegészített alkalmak során. A rögzített el adások a Kft. könyvtárában
megtekinthet ek.
Ismeretterjesztő tevékenység – internetes közösségi terek
A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft webfelületeit illet en külön figyelmet fordít azokra a lehet ségekre, amelyekkel a fiatal

feln tt és a középkorú korosztályokat sikeresen meg tudja szólítani.
A www.maimano.hu honlap, a Facebook oldal http://www.facebook.com/maimanohaz, a Foursquare elindítása, illetve az új
blogunk: http://maimanohaz.blog.hu és az új Verzó Online Galéria http://www.maimano.hu/verzo/index.html, valamint a Twitteren és
a YouTube-on való jelenlét mindegyike a legf bb célunkat szolgálja: a fotográfia alkotóinak és műveinek eljuttatását a kulturális
fogyasztókhoz.
STATISZTIKA
Kiemelt a Facebook oldalunk és a maimanohaz.blog.hu felületünk. Az el bbi 47 500 aktív rajongót ér el, a sikerünk
köszönhet a tudatosan felépített és adminisztrált információk megosztásának, a munkatársak lelkesedésének és az ügy iránti
lojalitásának. A korábbi Facebook rovatokat kib vítettük újabbakkal, ezeket a folyamatosan érkez visszajelzések, saját
tapasztalatok, látogatói statisztikák elemzése alapján és a Facebook fejlesztését nyomon követ új funkciók alapján állandóan
frissítjük. A 2011 szeptemberében, naponta egy-egy új bejegyzéssel elindult blog rendkívül sikeres vállalkozásunk. Az
index.hu hetente többször szerepelteti a f oldalon, a blogketrecben. 2012-ben megnyertük a fotográfiai szakmai blog
közönségszavazását a Goldenblog versenyen. A 2011 augusztusában indult blogunk a négymilliomodik oldal-letöltéssel kezdte
2014-et, és akkor még nem is sejtettük, hogy év végére újabb 3,496 millió kattintást regisztrálhatunk oldalunkon, azaz 2014-re
majdnem 7,5 millió (!) megtekintést generáltunk. A youtube.com/maimanohouse csatornán a több, mint 60 feltöltött videót 105
ezren nézték meg.
Ismeretterjesztő tevékenység - filmvetítési tevékenység
2014-ben a Kft. egy kiemelked , a nagyközönség érdekl désére is számot tartó filmet mutatott be a rendezvényei keretében. Sebastiao
Salgado-ról készült Wim Wenders: A föld sója (Le Sel de laTerre) c. filmje, amelyet az I. Fotóutca fesztivál alaklmából mutattunk be.
Szabadidős tevékenység – rendezvények
Els dleges bemutató funkcióján túl a Ház rendszeres szakmai programok – tárlatvezetések, el adások, konferenciák, szimpóziumok,
workshopok, szakmai rendezvény-sorozatok, múzeumpedagógiai bemutatók – szervezésével szeretné felhívni a figyelmet a házban zajló
kiállításokra. A Kft. 2014-ben mintegy 70 szakmai eseménynek, rendezvénynek adott helyet. Ezeken 7 000 látogató fordult meg.
Kulturális szolgáltatás – nyilvános könyvtári ellátás biztosítása
1999. október 15-én nyitotta meg kapuit Budapesten, a Terézvárosban a Mai Manó Ház harmadik emeletén található szakkönyvtár. A
történeti értékű gyűjteményben megtalálhatók a hazai és külföldi fotóalbumok, a fotótechnika és a fotótörténet szakkönyvei,
monográfiák, esztétikai kötetek, lexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák, repertóriumok, továbbá magyar és idegen nyelvű szakmai
folyóiratok.
2014-ben havonta átlagban 72 f látogatta könyvtárunkat, mely 20%-os csökkenést mutat az
el z évhez képest és több mint 2500 darab könyvet tanulmányoztak át olvasóink. A módosított nyitva tartásunknak köszönhet en tavaly
107 f vel b vült a több mint háromezer-hétszáz f s olvasótáborunk. A szakkönyvtár 2012 szeptembere óta heti 4 napban,
28 órát tart nyitva.
Könyvállományunkat kiadói ajándékok, szerz i és egyéb magánadományozók támogatásának köszönhet en b vítettük. (2014-ben nem
volt nyertes állománygyarapítási pályázatunk, a törzsolvasók is ritkábban látogatták a szakkönyvtárat.) 2014-ben 180 db, ajándékba
kapott kötetet vételeztünk be állományunkba.
Az adományokat Bánkuti András, Gera Mihály özvegye, Falus Tamás, Gyukics Péter, Kincses Károly, Kolta Magdolna szülei, Kovács
András, Photographers Gallery (London), Raffael Csaba, Marc Riboud felesége (Párizs), Szépművészeti Múzeum jólelkűségének
köszönhetjük. A nemzetközi cserekapcsolataink révén a The National Museum of Modern Art, Tokyo (Japán), intézmény kiadványaival
b vült a 9310 db-os állományunk. Az összes látogató 651 f volt, a megtekintett könyvek száma 2589 db, új beiratkozónk 107 f volt.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
NKA Kiállítáa
MMA
Emberi Er források Minisztériuma

NKA Kiállítáa

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

4 000 000 Ft kiállítások rendezése
1 000 000 Ft kiállítások rendezése
22 000 000 Ft éves szakmai programok megvalósítása
(munkatársak bére, egyéb infrastrukturális
költségek támogatása)
4 445 245 Ft Kiállítások rendezése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

El z év

Tárgyév

6. Vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatás
Tisztség

El z év (1)

Tárgyév (2)

Ügyvezet igazgató

2 448 e Ft

2 448 e Ft

A. Vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatás összesen:

2 448 e Ft

2 448 e Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

El z év (1)

Tárgyév (2)

89 906 e Ft

68 577 e Ft

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

89 906 e Ft

68 577 e Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

91 828 e Ft

71 933 e Ft

I. ebb l személyi jellegű ráfordítás

27 687 e Ft

31 493 e Ft

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

83 594 e Ft

64 464 e Ft

K. Adózott eredmény

-2 928 e Ft

-5 755 e Ft

B. Éves összes bevétel
ebb l:
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

L. A szervezet munkájában közreműköd közérdekű önkéntes
tevékenységet végz személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységr l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelel en)
Er forrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

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)/210 f ]

Igen

Nem

