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László Ferenc

A kulturális élet minőségi részének figyelemmel kísérése, szakkritikai monitorozása a legfőbb feladatunk, hogy a 
kultúrafogyasztó közönség "képben legyen". Ezt nívós szakmai kritikákkal valamint interjúkkal végezzük, melyek 
széleskörű olvasottsága visszaigazolja célitűzésünket. Emellett rendszeressé tettük a videokritika megjelentetését, 
melyben a Revizor kritikai portál szerkesztősége beszélget egy-egy, nagy figyelmet kiváltott produkcióról, filmről 
vagy könyvről. Közhasznú tevékenységnek ítéljük a legkülönbözőbb témákban vezetett szakmai beszélgetéseken, 
a részvételt a különféle szakmai fórumokon, és egyáltalán: a Revizor kritikai portál brand-jellegének erősítését.

A Revizor kritikai portál működtetése, szerkesztése, cikkek írása, megjelentetése

Keltezés: Budapest, 2018. május 24.

1998. évi CLVI. törvény 26.§c) pontja

kultúrafogyasztó közönség és mindenki

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1.000.000 fő

A Revizor kritikai portál elismertsége egyre nő, idézettsége és olvasottsága ugyancsak. Szakmai hírnevünk erősödését jelzi, hogy 
sokfelé hívnak bennünket szakmai beszélgetésekre, a művészek hívnak a produkcióikra, várják a kritikáinkat. Több mint 300 
szerzőnk/kritikusunk van, a portált összesen 6 szerkesztővel működtetjük. Eredménynek - közhasznú eredménynek - tartjuk, hogy 
egyre több kulturális intézményt tudhatunk partnereink között, a Szépművészeti Múzeumtól a Zeneakadémián át a független 
színházakig és a különböző könyvkiadókig.



Szervezet neve: 
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Cél szerinti juttatások kimutatása 
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A. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatás 
összesen:

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
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Szervezet neve: 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mu tatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 10 623 21 563
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének  az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 142 57

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 bevétel [B-(C+D+E+F)] 10 481 21 506

H. Összes ráfordítás 15 047 19 780

I. Ebből személyi jelleg ű ráfordítás 282 512

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 047 19 780

K. Adózott eredmény 1 480 1 623

L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdek ű 
önkéntes tevékenységet végz ő személyek száma (a 
közérdek ű önkéntes tevékenységr ől szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelel ően) 0 0

Erőforrás ellátottság mutatói

Igen Nem

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Budapest, 2018. május 24
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője
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Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Revizoronline Kiadói Nonprofit Kft. 
Támogatási program megnevezése: Revizor OFFline - ÍR - Olvas, Az író színháza 
Támogató megnevezése: EMMI, NKA miniszteri keret 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  egy év 
Támogatási összeg:  3 millió forint 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

2.1 millió forint 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

2.1 millió forint 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

3 millió forint 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  
Dologi 2.1 millió Ft. 
Felhalmozási  
Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
2017-ben 7 alkalommal rendeztük meg az ÍR - Olvas című felolvasó estet. Minden alkalommal egy-egy magyar író 
olvasott fel készülő vagy frissen megjelent művéből, a felolvasást egy, a Revizor valamelyik szerkesztője által 
vezetett beszélgetés követte. A Stúdió K Színházzal együttműködve - ők adtak helyet nekünk - gyorsan megtalálta 
az est-sorozat a maga közönségét. Minden felolvasást és beszélgetést rögzítettünk, archiváltuk, és közzé tettük az 
oldalunkon, ebből a célból egy saját youtube-csatornát létesítettünk, és beszereztük a szükséges technikai 
eszközöket is. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 
2017-ben 7 alkalommal rendeztük meg az ÍR - Olvas című felolvasó estet. Minden alkalommal egy-egy magyar író 
olvasott fel készülő vagy frissen megjelent művéből, a felolvasást egy, a Revizor valamelyik szerkesztője által 
vezetett beszélgetés követte. A Stúdió K Színházzal együttműködve - ők adtak helyet nekünk - gyorsan megtalálta 
az est-sorozat a maga közönségét. Minden felolvasást és beszélgetést rögzítettünk, archiváltuk, és közzé tettük az 
oldalunkon, ebből a célból egy saját youtube-csatornát létesítettünk, és beszereztük a szükséges technikai 
eszközöket is. 

 


