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                                                 Közhasznú jelentés

Az Egyesület az évet jelentős 6.326 millió forintos kötelezettséggel kezdte meg,  a 2018. évi
bevételek  összege  8.717   eFt  volt  ,  kifizetésre  kerültek  a  2017.  évben  megszavazott
projektdíjak 1.213 eFt bruttó értékben, felhasználásra került koreai támogatás 4.975 eFt ,
EMMI támogatás 86 eFt értékben. 132 eFt kötelezettséget visz át a következő évre mely a
rezsi költségek 2019. évben kifizetett számláinak értéke.

Tagdíjból 2.121 eFt, pályázatból 250 eFt, az szja 1%-ból pedig 1.278 eFt bevételt szerzett az
egyesület. Az egyéb bevételek összege 7 eFt.

A 2018. évi költségek összege 9.727 eFt, ebből az anyagjellegű ráfordítások 5.785 eFt, a
személyi jellegű ráfordítások  3.614 eFt voltak.

Reprezentációs  költség 271 eFt,  a  cégtelefon magánhasználata  miatt  fizetendő járulékok
20 eFt, egyszerűsített foglalkoztatás ráfordításaként 742 eFt került elszámolásra.

2018.  december  31-én  a  pénztár  záró  állomány  694.900,-  Ft.  A forintos  bankszámlán
684.516,- Ft,  a devizabankban 9,59 USD volt az év utolsó napján.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

2018. évben legfőbb tevékenységünk az volt, hogy előkészítsük hazánk és a Koreai 
Köztársaság között diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulójára tervezett programjainkat 
az alábbiak szerint: 

1) Ahn Eak Tai koreai zeneszerző és karmester, a koreai himnusz szerzője számára 
Társaságunk által állított szoborcsoport, különös tekintettel a feliratokra, 
rendbehozatala. 

2) Ahn Eak Tai magyarországi kapcsolatai terén további feltáró munka – és erről könyv 
előkészítése 

3) Közpolitika és civil diplomácia könyv 



4) A Selyemúton a magyar cimbalom projektünk két pillére, azaz magyarországi és 
Koreában 2019. évben megvalósuló rendezvények előkészítése

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Selyemúton a magyar cimbalom projektünk új állomáshoz érkezett. Lee Geom Seop 
koreai zeneszerző új cimbalmos műveit előadására az alábbi meghívások érkeztek Koreába, 
Jeong Eup városba: 

1) 2019. év szeptember 6-án a Nemzetközi Konferencia és Koncert. E rendezvény 
konferencia részén előadást fog tartani Szegő Andrea Társaságunk elnöke és az esti 
koncerten fellép a koreai zenekarral magyar cimbalomművész. 

2) 2019.  október  24.-án  a  Music  Drama  c.  koncertre  meghívást  kapott  magyar
cimbalomművész,  amikor  szintén  Lee  Geom  Seop  zeneszerző  és  karmester
cimbalmos művei hangzanak fel. 

Budapest, 2019. május 10.        
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