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Hero Fest Közhasznú Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági melléklet 2021.12.31. 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Hero Fest Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely:  1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34. 2/9.  

bejegyző határozat száma: Cg. 01-09-184150/6 

nyilvántartási szám: Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184150 

képviselő neve: Orosz Györgyi 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A társaság valamint a közfeladatot ellátó Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködési megállapodást 
kötöttek, amelyben rögzítették, hogy közös céljuk elérni, hogy a fiatalok felismerjék annak szükségességét, hogy 
merjenek tenni másokért, azaz felismerjék a személyes felelősségvállalás fontosságát. A felek megállapodtak, 
hogy a társaság közreműködik az ELTE felnőttképzési feladatainak ellátásában, valamint a kapcsolódó 
tudományos kutatási munkájában. A felek megállapították továbbá, hogy a közös cél elérésének eszközei: 
tanárokat megszólító képzések, nemzetközi konferencia, fiatalokat megcélzó fesztivál, valamint mindezekhez 
kapcsolódó médiakampányok, továbbá a célhoz és eszközökhöz kapcsolódó kutatások. 
A társaság közhasznú tevékenységét “Hősök Tere Kezdeményezés” néven végzi. 
 
A társaság önkéntesek munkájára épülő szervezet, amelynek minden aktivitása a Hősök Tere Kezdeményezés 
céljának elérését szolgálja. 
 
A társaság a Hősök Tere Kezdeményezéssel társadalmi modellt épít, mellyel mintát ad, és egy folyamatot 
szeretne elindítani, megadni a kezdő lökést ahhoz, hogy egyre több ember egyre többször tegyen másokért, 
akarjon pozitív változásokat saját és mások életében is, sajátítsa el azokat a képességeket és azt a tudatosságot, 
ami a hosszú távú, pozitív változásokhoz szükséges, azaz cselekedjen hétköznapi hősként, vállaljon felelősséget 
közössége és saját életéért. 
A közhasznú tevékenységek a HEro Fest Kft. által 2016-ban létrehozott Hősök Tere Alapítvánnyal szoros 
együttműködésben valósulnak meg.  
 
A Hősök Tere Kezdeményezés tevékenység-elemei: 
 

1. Offline és online tréningek tanároknak, iskolapszichológusoknak valamint más oktatási 
szakembereknek, civil szervezeteknek 

2. Offline tréning, workshop és interaktív előadások diákoknak 
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3. Önkéntesek bevonása 
4. 30 napos kihívás szervezése fiataloknak 
5. Hősök Tere szalon - online programsorozat felnőtteknek 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2021-ben (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 
megnevezése:  
A társaság fő tevékenysége 2021-ben egy 50 iskolában futó program “Holnap Hősei” megvalósítása volt. A 
Holnap Hősei program célja, hogy olyan tartós attitűd változást érjünk el diákokban, tanárokban, aminek 
hatására mernek és képesek kiállni és tenni másokért, észreveszik azokat a helyzeteket maguk körül, amikor 
valakinek segítségre van szüksége, és képesek cselekedni. Hosszú távon a gyerekek, fiatalok tudatos nevelése 
hozzájárul egy felelős társadalom kialakításához, az előítéletesség és a közöny csökkentéséhez, egy másokért 
tenni akaró és tudó generáció felneveléséhez. A program során bemutattuk, hogyan működnek bennünk azok a 
rejtett mechanizmusok, amelyek megakadályoznak minket a cselekvésben, amelyek miatt csak 
“bámészkodunk”, és nem cselekszünk egy adott szituációban. Az érzékenyítés és tudatosítás segítségével azt is 
megmutatjuk, hogyan győzhetők le ezek az akadályok, és milyen lépések vezetnek a cselekvésig 
A diákok hatékony eléréséhez kifejleszettünk egy eszközt, a Holnap Hősei társasjátékot, melynek segítségével a 
tanárok könnyen és játékos formában ismertették meg a diákokat a hétköznapi hősiesség témájával. A célunk 
az volt, hogy a bevont pedagógusok és más oktatási szakemberek (pl. iskolapszichológusok, szociális segítők, 
könyvtárosok) a saját környezetükben minél több diákkal beszélgessenek a arról, hogy hogyan lehet leküzdeni a 
társas közönyt, és hogy mit jelent a hétköznapi hősiesség.  
Alkalmazkodva a pandémiás helyzethez, olyan megoldást kerestünk, amivel a lezárások alatt is eljutunk az 
iskolákba, ugyanakkor az újranyitást követően is jelen lesz az átadott tudás az iskolákban. Ehhez használtuk a 
Holnap Hősei társasjátékot, melynek segítségével a tanárok könnyen és játékos formában ismertették meg a 
diákokat a hétköznapi hősiesség témájával. 
A programot 7-13 évfolyamosokkal foglalkozó intézmények számára hirdettük meg. A résztvevő intézmények 
közül 14 vegyes, azaz 6 vagy 8 osztályos iskola, 19 középiskola, 17 pedig csak a felsőtagozatos iskola volt.  
20 budapesti, 2 erdélyi, 28 vidéki intézmény vett részt a programban: kollégiumok, ifjúsági egyesületek, 
hátrányos helyzetűeket támogató intézmények, iskolapszichológusi teamek, akik egy egész kerületet ellátnak, 
gimnáziumok, szakképző intézmények, kéttannyelvű iskolák. Igyekeztünk minél többféle szakembert bevonni: 
részt vettek osztályfőnökök, szaktanárok, szociális segítők, könyvtárosok, drámapedagógusok, 
iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, kollégiumi nevelők. 

 
A résztvevő tanárok fejenként 2 online tréningen vettek részt március és április folyamán. Mivel ekkor zárva 
voltak az iskolák, ezért a tervezett bemutató órákat májusban és június elején tartottuk meg, a 30 napos kihívást 
pedig szeptemberben folytatódott az osztályokban.   
A program eredményei:  

- A programban 50 iskola, nevelési intézmény vett részt.  
- Összesen 150 tanárt egyéb oktatási szakembert értünk el közvetlenül és ők 2 tréninget kaptak átlagosan. 
- Az iskolai bemutató órákon 430 diákot ismertettünk meg közvetlenül a társasjátékkal, és azon keresztül 

a hétköznapi hősiességgel.  
- A diákok többségének azonban az általunk tréningelt tanárok adták át az üzenetünket, így kb. 3-4000 

diákot tudtunk elérni a Holnap Hősei Programmal. 
 
A Holnap Hősei programon kívül a Hősök tere Kezdeményezés 3 online szalont is szervezett, melyet a 
Facebookon illetve a YouTube csatornáján is elérhetővé tett. Ezzel a programsorozattal kb. 15.000 embert 
értünk el, leginkább szülőket, pedagógusokat, gazdasági döntéshozókat.   
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Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§-ának 19. pontja 
alapján az ELTE és annak Pedagógiai és Pszichológiai 
Kara közfeladatot lát el. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: 12-30 éves fiatalok és felnőttek 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2021-ban közvetlenül: kb. 610 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tréningek, workshopok pedagógusok részére: 150 fő 
Diák workshopok, bemutató órák: 430 fő 
Megtartott tréningek száma: 56  
Közvetve elért diákok száma: 3-4000 
Egyetemi képzéseinken stabilan 30 fő körüli a 
hallgatói létszám 
Online Szalonon keresztül elért felnőttek: 15000 fő 
 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

- -  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

Autistic Art Alapítvány  75 eFt  0 eFt 

Hősök Tere Alapítvány   0 eFt 1128 e Ft 

Saját fejlesztésű társasjáték-adomány a BlackRock 
program keretében iskoláknak, önkénteseknek 

 0 eFt 409 e Ft 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Ügyvezető 7.491 eFt  0 eFt 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7.491 eFt 0 eFt 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 17.216 eFt 21.470 eFt 

ebből:   

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

0 0 

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)] 17.216 eFt 21.470 eFt 
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H. Összes ráfordítás (kiadás) 27.006 eFt 21.428 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 20.580 eFt 8.720 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21.156 eFt 3.860 eFt 

K. Adózott eredmény - 9.790 eFt  42 eFt 

L.  A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

12 2 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] 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)/2>10 fő] Igen Nem 
 


