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Revizoronline Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Revizoronline Kft. alapcél szerinti működése a Revizor kritikai portál megjelentetése. A Revizor 
kritikai portál a hazai és környező országok kulturális eseményeinek szakkritikai monitoring 
tevékenységét végzi. A 2020-as "pandémiás" évben fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a 
visszaszorult kulturális szcéna médiajelenléte ne károsodjék, ezért online eseményekkel, szakmai 
beszélgetésekkel, művészportrékkal és más videós anyagokkal kísértük megszokott kritikai 
tevékenységünket. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Revizor kritikai portál működtetése, cikkírás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Revizor kritikai portál működtetése, cikkírás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

1998. évi CLVI. törvény 26.§c) pontja 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kultúrafogyasztó közönség és mindenki 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A portál látogatottsága évről évre nő, a Revizor immár brand, mégpedig a kultúráról szóló tájékoztatása 
legfontosabb szakmai orgánuma. A hivatkozottságunk is évről évre emelkedik. Videós anyagaink révén 
- művészportrék illetve szakmai beszélgetések a kultúra legkülönbözőbb területeinek legelismertebb 
szakembereivel - új közönségrétegre is szert tettünk, ennek nyomán a videós jelenléten fölül podcast-
csatornát is nyitottunk, amely ugyancsak egyre ismertebb és népszerűbb.  

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Nincs adat megadva. 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs adat megadva. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 26 484 29 141 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 176 93 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 0 0 



-2- 

Revizoronline Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

támogatás 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 26 308 29 048 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 19 176 19 495 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 315 600 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 11 823 19 495 
K. Adózott eredmény 7 015 9 646 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

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

(közhasznú ráfordítások aránya)     

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

(közérdekű önkéntesek száma)     
 


