Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

bejegyző határozat száma:

0-09-0025391/4 2013/11/28

nyilvántartási szám:

09-09-025391

képviselő neve:

Somogyi Béla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Társaság alapításának célja, hogy üzemeltesse a TIOP 1.3.3./08/1 Agóra Pólus- illetve társpólus
városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása című pályázat keretében
megvalósult Agóra Tudományos Élményközpontot.
9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység folytatása.
Az Agóra egy folyamatosan megújuló interaktív, kulturális és tudományos centrum, ahol nem csupán
a természettudományos tárgyak népszerűsítésére, hanem egyfajta tudományos alkotóközösség
létrehozására is törekszünk; továbbá lehetőséget biztosítunk az innovatív hazai cégek számára a
fejlesztéseik, eredményeik bemutatásához.
Az Agóra Tudományos Élményközpont célja, hogy érthetővé és mindenki számára izgalmassá
varázsolja a természettudományos ismereteket, megfejtse életünk mindennapi csodáit. A régióban
egyedülálló élményközpontban a játék és a szórakozás jelenti a tanulást: kézzel formálható a
domborzat, darabokra szedhető az agy és bejárható az egész Világegyetem. A Botanikus Kert szívében
fekvő épületben a látogatók bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia,
környezettudomány, botanika és a robotika rejtelmeibe; a csillagdában és a planetáriumban pedig
tanulmányozhatják az égi jelenségeket is.
A „Programozd a jövőd!” – GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT
vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” kiemelt projekt keretében
megvalósult DigITér Debrecen Digitális Élményközpont feladatai a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökséggel megkötött Vállalkozási Szerződés alapján látja el az Agóra Közhasznú
Nonprofit Kft. A DigITérben a legmodernebb technológiák segítségével ismerkedhetnek meg az
érdeklődők az életünket most már teljesen átszövő digitális világgal.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység
megnevezése:

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
folytatása.

közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről

a közhasznú tevékenység
célcsoportja:

mindenki

a közhasznú tevékenységből
részesülők létszáma:

18.455 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2020. évben több mint tizennyolcezer ember számára
tettük közérthetőbbé a tudomány világát és szórakoztató, interaktív módon ismertettük meg velük a
természettudományos törvényszerűségeket. Magyarországi kapcsolatainkon túl nemzetközi
szervezetekkel és központokkal is együttműködtünk annak érdekében, hogy minél sokszínűbben és
hatékonyabban tudjuk végezni ismeretterjesztő tevékenységünket. 2020. február 17-én indult a
DigITér Debrecen Digitális Élményközpont, mely a legfrissebb digitális vívmányok és megoldások
szemléltetésével kívánja felkelteni a fiatalok érdeklődését az informatikai foglalkozások iránt.
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás
megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető

12.335

11.533

A. Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen:

12.335

11.533

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*
223.898

283.264

221.717

283.163

2.181

101

ebből:
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
G. Korrigált bevétel [B(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

223.775

283.334

I. ebből személyi jellegű
ráfordítás

117.011

121.633

J. Közhasznú tevékenység
ráfordításai

221.594

283.163

123

16

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában
közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Társadalmi támogatottság
mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. §
(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. §
(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. §
(5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
* Adatok ezer forintban.

Nem
Igen
Nem

