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…a bennünk élő Mű, s a Hely, ahol az megszületik 

Szabad szellemű alkotók és előadók baráti 
közösségeként alakult az ezredfordulón, egy VII. 

kerületi pince-klubban – az első romkocsmák egyikében. 

2005-2007 között – jelentősen kibővült létszámmal és 
tevékenységi körrel – az  Almássy Téri Szabadidő 

Központban működött, újra felpezsdítve a ház kulturális 
életét. 

2008-2010 között változó helyszíneken – biofalvakban, 
nyári táborokban, iskolában folytatta tevékenységét. 

A 2010-es év két új helyszínt hozott a 

Mű-Hely életébe: a Dürer-Kertet és nem sokkal azután a 
Keleti Blokk közelben lévő épületét. 

1 RÖVID KRONOLÓGIA 



 bemutatkozási lehetőségek biztosítása fiatal tehetségek 
számára 

 fiatal zenészek és ismert előadók közös fellépéseinek 
szervezése 

 helyszín és technikai háttér biztosítása próbákhoz, felvételek 
készítéséhez 

 szakmai és anyagi támogatás nyújtása tehetséges gyerekek és 
fiatalok részére (zeneoktatás, hangszerek és egyéb szükséges 
tartozékok ajándékozása) 

 óvodák ellátása jó minőségű hangszerekkel 
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t e h e t s é g g o n d o z á s  TEVÉKENYSÉGEK 



TEVÉKENYSÉGEK 

é r t é k t e r e m t é s  é s  - m e g ő r z é s  

 különleges hangzásvilágú, kevéssé populáris zenei irányzatok 
támogatása 

 új zenei fúziók és társulások születésének segítése 

 induló fesztiválok, új közösségi helyek alakítása, mentorálása 

 a táncház mozgalom felélénkítése, népszerűsítése 

 szakmai és szervezői részvétel nép- és világzenei 
tehetségkutató rendezvények létrejöttében és értékeik 
megtartásában (FolkBeats teheségkutató verseny, Mesterek 
és Tanítványok koncertsorozat) 
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TEVÉKENYSÉGEK 

 IMPRO Műhely (Integrált  Művészeti 
Program) – kreatív életvezetést célzó, 
teljességre törekvő személyiség 
kialakulását segítő programsorozat 
gyerekek részére 

 a zenét egyéb művészeti területekkel 
kiegészítő foglalkozások szervezése 
különböző csoportok számára 

 jól látható eredmények elérése 
problémásnak ítélt általános iskolás 
gyerekek zeneterápiás kezelése során 

 fogyatékkal élő és autista gyerekek 
művészetterápiás 
képességfejlesztése és kezelése 

s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s  é s  t e r á p i a  
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TÁRSAK, SEGÍTŐK, MESTEREK 

Akkezdet Phiai, Ágoston Béla, Borbély Mihály, Both Miklós, Cziránku Sándor, 
Csík János, Csurkulya József, Dresch Mihály, Erevics Dávid, Grandpierre Atilla, 

Grencsó István, Kárpát Möbius, Krúlik Zoltán, Lantos Zoltán, Lukács Miklós, 
Peter Ogi, Nikola Parov, Pleszkán Frigyes, Szokolay Dongó Balázs, Szőke 

Szabolcs. Tanítványok: Canarro, Drum and Folk, Eledel, Forgó Zenekar, 
Fókatelep, Holdudvar, Iparkutya, Kalapkabát, Kéknyúl, Kiende, Kobza Vajk 

Group, Live Act Folk Project, Mesi Tró, Meszecsinka, Orthent, Őskesztar, 
Pszichomasszázs, Romano Glaszo, Santa Diver, Sheket, Szűkített Kvartett, 

Zombori Zenekar. 

Dürer Kert, Egyetemi Könyvtár Klub, Élőfalu Hálózat, Eötvös Klub, Érdi 

Művelődési Ház, FÉSZEK Klub, Filter Klub, Folkbeats, Fúziós Rádió, Gozsdu 

Udvar, Gyüttment Fesztivál, Impro-tánc, Isaszegi Művelődési Ház, Keleti 

Blokk Művészeti Egyesület, Manna-Rax Bt., Medve Színpad, Millenáris Park, 

Music Contact, Muzsikus Rádió, MÜSZI, Corvintető, Magyar Permakultúra 

Egyesület, Pillanat Művészeti Alapítvány, Regélő Táltos Dobcsoport, Tilos 

Rádió, Tömegkályhaépítők Szövetsége, Trottel Kiadó. 



Mi, a vidéken újrakezdők, a környezettudatos vidéki életet, 
értékrendet választók, tájba illeszkedők azért találkozunk 2015 
óta minden évben a Gyüttment Fesztiválon, hogy megosszuk 
egymással tudásunkat, tapasztalatainkat, egy nagy közös 
ünneplés keretében, örömmel, jó hangulatban. 

A közel kétszáz, vidéken újrakezdéshez kapcsolódó előadás, 
program mentén egyesületek, alapítványok, közösségek 
mutatkoznak be, de egyéni utak, választások és azok 
eredményei is megismerhetők. 

Egy helyszínen, négy nap alatt elérhető minden tapasztalati 
úton szerzett tudás, amire a komfortzónán túl szükséged lehet. 6 

Költözz vidékre, 

és kezdj új életet! 



A GYÜTTMENT FESZTVÁLOK FELLÉPŐI 
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Ágoston Béla, Bakai Márton, Császári Gergely, Cseke Szabolcs, 

Dresch Mihály, Fatime Songoro, Fekete Attila, Gerzson János, 

Gulyás Anna, Heigl László, Kerényi Róbert, Kiss Krisztián, Makó 

Katalin, Murányi Ákos, Tóth Eszter 

• Aura Zenekar, Canarro, Csángálló, Dzsinnkaladzsi, Erdőfű, 
Forgó Zenekar, Iparkutya, Korai Transmission, 

• Meszecsinka, Vanmocsello 
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A szerelem és szellem színháza 

A Medve Színpad törekvéseinek alapja olyan egyedülálló 
színházi forma megteremtése és működtetése, régi-új rítus 
elemek felhasználásával, mely alkalmazkodik az új 
kihívásokhoz.  

A Medve Színpad Ady Endre és 
Arany János életmű sorozatát, 
valamint Sámántudás 
előadásait  zenei háttér 
biztosításával – zeneszerzői és 
fellépői közreműködéssel – 
támogatjuk. 

Az őszinteség, a kimondott egyetemes, emberi igazságok jó érzést 
keltenek, és új felismeréseket hozhatnak: megértést, melyet a néző 
saját életébe is magával vihet. 



A társasági adóról és az osztalékadóról szóló  törvényi szabályozások lehetővé 
teszik, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások társasági 

adókedvezményben részesüljenek az adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. 

RÖVID TAO-TÁJÉKOZTATÓ 

9 

 

A TAO támogatás két módon nyújtható: 

 az éves adó terhére, támogatási szerződés keretében, közvetlenül a támogatott 
részére utalva, vagy 

 az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére, rendelkezés (adó-felajánlás) 
keretében, a Tao tv. 24/A-24/B. § előírásai alapján 

 

Az utóbbi mód magasabb arányú adóelőnyt jelent a Támogató számára. 

Az adózó az év folyamán bármikor rendelkezhet havi, illetve negyedéves társasági 
adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának felajánlásáról.  
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 A támogatás vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, 

rendkívüli ráfordításnak minősül, így a társasági adó alapját csökkenti, és 

visszafizetési kötelezettség nélkül adható. 

 A támogatás mértéke a támogatni kívánt szervezet tárgyévet megelőző 

naptári évben realizált nettó jegy- és bérletbevételeinek 80%-ig terjedhet. 

 A támogatás egyrészt ráfordításként csökkenti a támogató eredményét, így 

alacsonyabb lesz a társaságiadó-kötelezettsége, másrészt a támogatás az 

így csökkentett társasági adó összegéből is levonható. 

Az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlás egy 

reálhozamot biztosító, és emellett társadalmi felelősségvállalással járó 

befektetési forma, mely közös érdekünket szolgálja.  

A konstrukció lényege: adózó felajánlást tesz az adóhatóság által e célra 
rendszeresített nyomtatványon (185RENDNY) a kedvezményezett részére, 
majd az így felajánlott összeget az állami adóhatóság, az adózó által benyújtott 
támogatási igazolás és egyéb adminisztratív feltételek teljesülése esetén 
átutalja a támogatni kívánt szervezetnek. 
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Amennyiben úgy dönt, hogy a részünkre felajánlható összeget nem az 
adóhatóságnak szeretné adni, kérjük jelezzen vissza elérhetőségeink 

bármelyikén. 

A Támogató számára többszörös előnyt biztosít ez a lehetőség: 

 vállalkozása adónyereséghez jut 

 érvényesítheti saját véleményét a kulturális élet szabályozásában – 

azaz, közvetlenül beleszólhat a kultúrafinanszírozásba 

 élvezheti a támogatóinkat megillető előnyöket anélkül, hogy saját 

pénzéről kellene lemondania, hiszen ezt az összeget amúgy is be 

kellene fizetnie. 

Az adózót az így átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg, mely 
jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő 
tételként. (A jóváírás összege adómentes bevételnek minősül.) A jóváírás 
összege az adóelőleg és az adóelőleg kiegészítés terhére tett  – és az 
adóhatóság által átutalt – felajánlás 7,5 %-a. 



http://almassyprodukcio.hu/ 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT ÉS A SEGÍTSÉGÉT! 

Telefon:  
+ 36  70 4094703  
+ 36 20 7722995 

 

e-mail:  
info@almassyprodukcio.com 

kisreka@gmail.com 
 

Székhely és levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 36. 
Adószám: 18102530-2-41 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10404065-50526790-65771002 


