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� A SZERVEZET BEMUTATÁSA  
Név: Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány 
Székhely: 9028 Győr Soproni u. 45. 
Bírósági bejegyzés száma: Pk. A. 5. 0219/1991/2 
Bejegyzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 1998. január 1.  
Közhasznú jogállás megszerzése utáni nyilvántartási szám: Pk. A KH. 50219/1991 
Adószám: 19112343-1-08 
KSH száma: 19112343 -9212-569-08 
 
A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány nyílt alapítvány, amelynek 
céljait és tevékenységi köreit az Alapító Okirat 1./ pontja részletesen szabályozza.  
 
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai 
tevékenységet nem támogathat.  

� SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ   
A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány 2010. évi beszámolójának 
mérlegét és eredmény levezetését a számviteli törvény előírásainak megfelelő formában a 
melléklet tartalmazza. A társaság üzletszerű tevékenységet nem végez. Az alapítvány 
2010. évben vállalkozási tevékenységet végzett. 
 
A közhasznú egyszerűsített mérleg adatai 
Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 3 100e Ft 
A forgóeszközök értéke 2 840e Ft 
Követelés 273e Ft 
 
A saját tőke összege 3 535e Ft, az előző évhez képest 5eFt növekedést mutatott. 
 
A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 5e Ft. Tárgyévi vállalkozási eredmény 
0e Ft.  
 
Eredmény kimutatás adatai  
A 2010. évi összes bevétel 105 845e Ft, az előző évhez képest 14 609e Ft növekedést 
mutat. Az összes ráfordítás 105 840e Ft, ami az előző évhez képest 14 604e Ft összegű 
emelkedést jelent. 

� KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
Az alapítvány 2010. évben 41e Ft költségvetési támogatást kapott SZJA 1 % felajánlások 
útján.  

� A VAGYON FELHASZNÁLÁSA  
A társaság közhasznú tevékenységét 94e Ft jegyzett tőkével kezdte. A 2010. évi működés 
során a közhasznú tevékenységből 5e Ft, vállalkozói tevékenységből eredménye nem 
származott. A szervezet vagyona 2010 során 3 535e Ft.  
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 Megnevezés              Előző év      Változás     Tárgyév1 
Megnevezés Előző év Változás Tárgyév
Induló tőke 94 0 94
Tőkeváltozás 3 436 0 3 436
Lekötött tőke 0
Értékelési tartalék 0
Tárgyévi eredmény közhasznúsági tev-ből -154 159 5
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből 154 -154 0
Saját tőke összesen 3 530 5 3 535  

 
Eszközeink tárgyi eszközökből, befektetett pénzügyi eszközökből, készletekből, 
követelésekből, értékpapírokból, pénzeszközökből valamint elhatárolásokból állnak. 
A tárgyi eszközök értéke: 1 600e Ft 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke: 1 500e Ft 
Készletek összege: 968e Ft 
Követelések értéke: 273e Ft 
Értékpapírok értéke: 66e Ft 
Pénzeszközök értéke 1 533e Ft 
Aktív időbeli elhatárolások értéke 2 313e Ft. 

� CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
Az alapítvány a 2010. évi működése során a következő bevételeket érte el: 

Közhasznú tevékenységből 9 994e Ft 
Belépőjegyek, és egyéb árbevételek 5 150e Ft 
Rendezvény-, fesztiválszervezésből 4 844e Ft 

Kapott támogatások 2 816e Ft 
Magánszemély, cégek adományai 2 775e Ft 
1%-os felajánlás 41e Ft 
 
Pályázati támogatásokból 92 722e Ft 
 
Egyéb bevételek 313e Ft 

Tájékoztató adatok: 
Személyi jellegű ráfordítások: 24 547e Ft 
 Bérköltség 5 693e Ft 
 Ebből: Megbízási díjak 359e Ft 
 Személyi jellegű egyéb kifizetés 17 551e Ft 
 Bérjárulékok 1 303e Ft 
Szolgáltatások:  
 Igénybe vett szolgáltatások 62 095e Ft 
 Egyéb szolgáltatások értéke 562e Ft 
 

Az Alapítvány tovább utalt támogatásai: 1 635e Ft 
  

 

                                                 
1 Adatok ezer forintban 
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� A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZTALAPTÓL, AZ ÖNKÖRMÁNYZATOKTÓL ÉS MINDEZ EK 
SZERVEITŐL KAPOTT, PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁS 
MÉRTÉKE      

 Minisztériumoktól 2 164e Ft 
 Önkormányzatoktól 20 000e Ft 
 Belföldi alapítványoktól,  
 alapoktól, társadalmi szervektől 70 106e Ft 
 Külföldi alapítványoktól,  
 társadalmi szervektől 452e Ft 
  

� A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÖSSZEGE  
A szervezet a vezető tisztségviselőinek az alapító okirat szabályozása szerint nem 
biztosított juttatásokat. 

� A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ  
Az alapítvány közhasznú minősítése 1998. január 1-én került bejegyzésre a Győr-Moson-
Sopron Megyei Bíróság által és a fokozatot a cél szerinti tevékenységre nyerte el.  

 
A szervezet cél szerinti közhasznú tevékenységei: 
• A vizuális kultúra terjesztése és népszerűsítése, a társművészeti ágakkal való 

kapcsolat megteremtése, valamint az e műfajban alkotók bemutatkozási 
lehetőségeinek biztosítása. 

• A fiatalok vizuális kultúrájának fejlesztése, előadások, szemináriumok és 
gyakorlati oktatások segítségével. 

• Győri Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál szervezése és megrendezése. 
• A Fesztivál lebonyolítása érdekében fesztiváliroda működtetése. 
• Ezen célokkal azonos szellemiségű kiadványok szerkesztése és kiadása. 

Művészeti termékek bemutatása, filmvetítések, kiállítások, előadások, 
koncertek szervezése. 

• Független filmekből történő válogatások összeállítása, ezek forgalmazása, és 
alkotóik bemutatkozásának megszervezése. 

• Kapcsolattartás, információs és adatcsere a hasonló jellegű szervezetekkel, 
fesztiválokkal. 

 
A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány közhasznú tevékenységét nem 
pénzbeli szolgáltatások formájában nyújtja, hanem rendezvényszervezéssel és az 
audiovizuális kultúra mind szélesebb körű terjesztésével, különös tekintettel az ifjúságra. 
A cél szerinti juttatások keretében az alapítvány 2010-ben is egyik fő tevékenységeként a 
vizuális kultúra terjesztését tűzte zászlajára a fesztivál programjaival, rendezvényeivel, 
illetve más művészeti ágaknak is teret adott programjában. Továbbá a fesztiválon kívül 
más oktatási és közművelődési projekteket is szervezett, illetve bonyolított le. 
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MEDIAWAVE’2010 NEMZETKÖZI FILM ÉS ZENEI FESZTIVÁL 
www.mediawavefestival.hu  
2010. április 30.- május 8.: Szombathely (Főhelyszín) 
2010. május 13.- május 16.: Őriszentpéter 
A MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány legnagyobb és leginkább 
ismert rendezvénye a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál, amely egyrészt 
egy nemzetközi filmverseny, másrészt kortárs-, jazz, népzenei és alternatív zenei 
koncertek színtere. A 2010-es filmfesztiválra 1173 filmet neveztek a világ 81 országából.  
A filmek értékelését két nemzetközi zsűri végezte, akik között a filmszakma 
nemzetközileg elismert alkotóit köszönthettük: így a játékfilmes zsűriben: Alan Heim 
Oscar-díjas vágót, Pálfi György magyar filmrendezőt, Jos Stelling, holland filmest, Mira 
Fornay-t Szlovákiából, míg az animációs, kísérleti és dokumentumfilmek értékelését a 
Boris Mitic (2009-ben a MEDIAWAVE fődíjas rendezője), Radu Igazság (román 
animációs) és Peter Lataster (holland kísérleti filmes)-ből álló zsűri végezte. A díjátadóra 
2010. május 8-án került sor az AGORA-SAVARIA Filmszínházban. 

 A fesztivál versenyprogramja mellett speciális filmprogramokat is szerveztünk. Mivel 
2010-ben ünnepelte a Fesztivál a 20. évfordulót, ezért külön 20 éves válogatással 
készültünk: 20 korábbi zsűritagot kértünk meg arra, hogy 20 év legjobb 20 filmjét válassza  
ki. Így született meg a „MEDIAWAVE – 20 év – 20 film a 20.000-ből” című  
válogatásunk, amely 8 kisjátékfilmet, 5 animációs filmet, 5 dokumentumfilmet, 1 kísérleti  
filmet és 1 játékfilmet tartalmazott.   
A fesztiválokon túl igyekeztünk a fiatal, pályakezdő filmesek munkáit is minél szélesebb 
körben bemutatni, ezért tűztük 2010-ben műsorra a Filmtett-Duna Műhely tábor és a 
PASSPORT CONTROL filmjeit, valamint a KODAK társadalmi célú hirdetés 
diákversenyének díjazott alkotásait. 
A 2010-es fesztivál zenei programja az elmúlt évekhez hasonlóan sokszínűre sikerült. Az 
első hétvégén fiatalos, lendületes programmal nyitottuk meg a fesztivált. Vendégünk volt a 
portugál Terrakota, world music formáció és az argentin tangó trió CapoTango, újra 
megrendeztük a közös zenélés élményét ünneplő Thanks Jimi Napot, és fellépett a Stevie 
Salas-Bernard Fowler Band is. A magyar zenei szálakat Berecz András, Pribojszki Mátyás 
és sok-sok hazai zenész neve fémjelezte. Ezen a hétvégén külön népzenei nappal is 
kedveskedtünk a közönségnek, hiszen közösségépítő és hagyományőrző céllal májusfát 
állítottunk. 
A második hétvége programja a minőségi world music produkciók és világsztárok 
fellépéséről szólt. Az örmény Deti Picasso, a katalán kulturát éltető, szardínai Franca Masu 
koncertje, vagy épp az isztanbuli Baba Zula zárókoncertje mind mind új színt varázsolt a 
város kulturális életébe. Gil Scott-Heron személyében pedig egy legendás soul előadó is 
tiszteletét tette a fesztiválon.  
A harmadik hétvége - Őriszentpéteren - egyértelműen a jazzről és az ethno zenéről szólt.  
Különleges zenei együttműködéseket valósítottunk meg a budapesti BMC Recordssal. 
Dresch Mihály és Szandai Mátyás amerikai fekete jazz zenészekkel (Hamid Drake és 
Lafayette Gilchrist) dolgozott együtt, Lukács Miklós és Szandai Mátyás német zenészekkel 
hozott létre egyedi produkciót. Harcsa Veronika és új formációja, a Bin Jip itt tartotta 
egyik első koncertjét, míg Iva Bittova, cseh származású énekesnő zárónapi fellépését a 
fesztivál egyik legnagyobb zenei teljesítményének titulálta a nagy és szakmai közönség. 
Másrészt nem kevésbé fontos, hogy nemzetközi formációinkkal, műhelyeinkkel, 
mesterkurzusunkkal (Hamid Drake, világhírű amerikai dobossal), egyedi 
koncertprodukciókat hozzunk létre, másrészt segítettük a magyar muzsikusok európai 
integrációját (Tóth Viktor Tercett Hamid Drake-val, Dresch-Gilchrist-Szandai-Drake 
Quartet, Schiefel-Daerr-Lukács-Szandai Special Quartet).  
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Jelentékeny szakmai közönség is részt vett eme speciális fesztiválhelyszínünkön, mert a 
Magyar Fesztivál Szövetséggel és az EJN, Europe Jazz Network, az európai 
jazzfesztiválokat összefogó szervezettel közösen szakmai konferenciát szerveztünk 
„NÖVELÉS vagy NEVELÉS” címmel a közönségnevelés új, európai módszereiről.  

 
 
PASSPORT CONTROL NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI M ŰVÉSZETI M ŰHELYEK 
www.passportcontrol.eu   
A Passport Control az alapítvány fiatal tehetségek felkarolására létrehozott művészeti 
projektje. Ifjúsági műhelysorozatunk egyedülállósága a kooperációra ösztönzés 
kiegészülve a kulturális távolságok kontra közös értékek megjelenítésével a vizuális és 
társművészetei, valamint a zeneművészet által. Az együttműködés során lehetőségük van 
megtalálni adott művészeti ág azon területét, ahol kreativitásukat a legteljesebb mértékben 
kibontakoztathatják. Mindehhez nemzetközi hátteret biztosítunk. Így már a kezdetektől 
épül a fiatalokban, hogy nyitottak, újat keresők legyenek, széles látókörrel 
rendelkezzenek, egymás mellett lássák a hazai, európai és a nemzetközi értékeket, 
lehetőségeket. A műhely keretében közösségi alkotómunka folyik, nemzetközileg és 
szociálisan is vegyes csoportokban, vagyis a résztvevők progresszíven, közösségben 
tanulnak.  

 

A 2010-es évben megvalósított műhelymunkák felsorolás jelleggel: 

• PASSPORT CONTROL 17.  
Győr, 2010. március 24-26., FILM  – FOTÓ -ZENE 
 

• PASSPORT CONTROL 18.  
Szombathely, 2010. április 30 - május 8., FILM  - FOTÓ - ZENE  

 
• PASSPORT CONTROL 19. 

 Kisharsány, 2010. július 30 – augusztus 7., MEDIAWAVE Nyári Művészeti 
Tábor, FILM –  FOTÓ – ZENE –     ÉPÍTÉSZET 

 
• PASSPORT CONTROL 20. 

Győr, 2010. október 29 – 31.,  FILM - FOTÓ - ZENE  
 

 

GYŐRI FILMALAP  
www.filmfundgyor.eu  
A 2010. év során a MEDIAWAVE Alapítvány - a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
támogatásával – folytatta a Győri Filmalap tevékenységét. A Győri Filmalap 
megalapításának fő célja, hogy lerakja a Nyugat-dunántúli régióban a világ egyik 
legdinamikusabban fejlődő iparágának – a film és videó iparnak – az alapjait. Ezzel a 
regionális gondolkodásból kiindulva lehetőség adódik, hogy a Magyarországon 
megalakult régiós filmalapok kikerülve a jelenlegi Budapest centrikus gondolkodást, 
egymással együttműködve egy olcsóbb és ezért versenyképesebb filmgyártási, és ennek 
hátteréül, utánpótlásképzést szolgáló oktatási és szakmai képzési folyamatokat indítsanak 
be.  

 
A Győri Filmalap 2010. évi tevékenységét a következő elemek mentén valósította meg: 
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1.) Film és televíziós gyártás elindítása Győrött és a régióban 
• a régió webtelevíziós és tematikus televíziós potenciáljának megerősítése; 
• a helyi és régióban dolgozó filmkészítők, film- és televíziós producerek 

munkájának támogatása, filmforgatások esetén helyi szervezési feladatok ellátása; 
• a régió speciális filmforgatási helyszíneinek felmérése, kiajánlása; 
• régiós filmes háttéripar fejlesztése, 

 
2.) Régió vizuális oktatási potenciáljának felmérése, fejlődésének segítése 
• a film- és televíziós gyártás utánpótláshátterét biztosító oktatási rendszereken 

kívüli formák segítése; 
• oktatási rendszeren kívüli formák – nemzetközi és régiós filmworkshopok, 

filmtáborok, tanfolyamok – működésének segítése, működtetése, 
 

3.) Kapcsolatépítés, filmszakmai hálózatokba való bekapcsolódás, nemzetközi 
szinten összehangolható filmes tevékenységek 
• a térség nemzetközi filmfesztiváljain való részvétel, filmszakmai konferenciákon 

való bemutatkozások, a nemzetközi filmszakmai kapcsolatrendszer további 
bővítése 

• nemzetközi regionális digitális mozi hálózat partnerépítése  
 
GYŐRI REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI FILMARCHÍVUM és a  MEDIAWAVE 
WEB TV 
www.mediawavearchivum.hu  
A Győri Filmalap 2008. évi elindulásának egyik központi célja volt, hogy elindítsa a 
régiós filmarchívumot, pontosabban annak weben megtekinthető verzióját, továbbá az 
archívumot promotáló webTV-t. Ennek értelmében létrehoztuk a Győri Filmalap 
archívumának független weboldalát, majd megindultak a MEDIAWAVE webTV 
rendszeres adásai. A miénkhez hasonló nemzetközi filmarchívumhoz eddig nem alakult ki 
vidéki, regionális szinten az országban, tehát egyedi konstrukció, amellett hogy az 
adatbázis folyamatos bővítésével és fejlesztésével ez az unikalitás tovább emelhető a 
színvonalas tartalmak és a szoftverek megújítása révén is. A létrejött tartalom, mind a 
művészeti és művelődés, mind a történelemtudomány, mind a film és videóművészet, 
mind pedig a regionális kultúra iránt érdeklődök, és kutatni vágyok számára nagy 
segítséget nyújthat. Az írott dokumentumok gyűjtése a levéltári rendszeren keresztül 
megoldott, de ugyanez a videó dokumentációk esetében nem mondható el ilyen 
mértékben, hiszen a magyar filmarchívum gyűjtése csak magyar filmművészet alapú. Az 
általunk kezdeményezett gyűjtés és feldolgozás a levéltári rendszer továbbfejlesztése. 
További újszerűsége a projektnek, hogy a korhoz igazodva, párhuzamosan építjük ki a 
digitális archívumot és annak internetes elérhetőségét. 

 

 

MEDIAWAVE M ŰVÉSZETI ÜGYNÖKSÉG 
www.mediawave.hu  
A 2006 óta útnak indított művészeti ügynökségen keresztül 2010-ben is folyamatos volt 
az ifjú művészeti, zenei tehetségek felfedezése, belföldi és külföldi civil partnereink 
számára továbbajánlva próbáljuk útjukat egyengetni, bemutatkozási és továbbfejlődési 
lehetőséget kínálva ezzel.  
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XVIII. ALTER-NATIVE NEMZETKÖZI RÖVID FILM FESZTIVÁL  
www.madisz.ro  
2010. november 3 – 7.: Marosvásárhely (Románia) 
Az Alapítvány pénzügyi lebonyolítóként közösen pályázott a MADISZ-szal a 
Marosvásárhelyen évente novemberben megrendezésre kerülő ALTER-NATIVE 
Nemzetközi Rövid Filmfesztivál megszervezésére és lebonyolítására. A Maros megyei 
MADISZ egyike a legrégibb és legszélesebb tevékenységi körrel rendelkező romániai 
ifjúsági szervezeteknek. Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál az utóbbi 
években nemcsak a szűkebb régiónkban, hanem egész Európában, valamint a világ más 
tájain élő filmalkotók számára is bemutatkozási alkalommá vált.  


