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1. Közhasznú szervezet  azonosító adatai 

név: Hero Fest Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely:  1026 Budapest, Küküllő utca 13. I./2 

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 Lóránd Tudományegyetem együttműködési 

megállapodást kötöttek, melyben 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, melynek 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 Hősök Tere Kezdeményezés tevékenység-elemei: 

 

1. tréningek tanároknak, iskolapszichológusoknak valamint más oktatási szakembereknek, 

2. tréning, workshop és interaktív előadások vállalatoknak és civileknek, 

3. évente egy alumnitalálkozó szervezése a képzésben részt vett pedagógusok számára 

4. önkéntesek strukturált bevonása, 

5. Hősök Tere Történetek – nemzetközileg elismert előadói estek,  

6. 30 napos Hősök Tere Kihívás Kampány 

7. “Te hogy döntenél?” - kampányvideó az előítéletesség leépítésére 

8. Mindset intervenciós kutatás folytatása 

9. Mások megítélése (előítéletességet leépítő) modul bevezetése 

10. HeroiKon Nemzetközi Konferencia  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2017-ben (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése:  



 

- 34 alkalommal szervezett és tartott 10-15 fős tréningeket pedagógusok részére, melyben összesen 459 

pedagógust képzett, 

- További 250 pedagógusnak tartott interaktív előadást, workshopot, 

- 2017 júniusában alumnitalálkozót szervezett a képzéseken részt vett pedagógusok részére (86 fő).  

- Workshopokat, interaktív előadásokat szervezett a társaság céljainak elérését támogató szervezetek, 

közösségek, vállalatok munkavállalói részére, melyen összesen 3068-an vettek részt. 

- Nemzetközi konferenciát szervezett összesen 470 fő számára, melyen inspirálta a résztvevőket arra, 

hogy tegyenek másokért. 

- Részt vettés akciókat szervezett 45 mások által szervezett rendezvényen.  

- Mindset intervenciós kutatásba kezdett, mely 3000 diák attitűdváltozásának tesztje is egyben.  

- Folytatja a képzését két egyetemen.  

- 30 napos kihívás kampányával 600.000 embert ért el és mozgósította azokat a fiatalokat, akik körében 

attitűdváltást szeretne elérni, 

- Elindította az előítéletesség leépítésével kapcsolatos videokampányát, mellyel több, mint 600.000 

embert ért el, 

- Elindította az előítéletesség leépítését célzó tréningjét (Mások megítélése modul). 

 



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 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2017-ben közvetlenül: 3068 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Tréningek tanárok és civilek részére: 560 fő 

Workshopok, interaktív előadások szakmai 

közösségek és vállalatok részére: 2508  fő 

A társaság aktív médiakommunikációval 

600.000 emberhez juttatta el a 30 napos 

Hősök Tere Kihívás kampány üzenetét. És 

további 600.000 embert ért el a 30 napos 

Hősök Tere Kihívás kampányával. 

 

 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Heroic Imagination Project workshop licensz 355 eFt tréningek, 

workshopok 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

- - - 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Ügyvezető 6.080 eFt 9120 eFt 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6.080 eFt 9120 eFt 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 24.554 eFt 37.522 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)] 24.554 eFt 37.522 eFtt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 16.566 eFt 36.369 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 9.166 eFt 26.808 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8.957 eFt 19.022 eFt 

K. Adózott eredmény 7.621 eFt 1.104 eFt 

L.  A  szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

76 76 

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 

 

 


