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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Folkrádió Közhasznú Alapítvány 2003 évben alakult. Az alapítvány létrehozásának célja a Kárpátmedence népi hagyományainak népszerűsítése és megismertetése.
Az alapítvány Fő tevékenységei:
- üzemelteti és továbbfejleszti a Folkrádió adását az interneten
- üzemelteti és továbbfejleszti a www.folkradio.hu és azok változatainak weboldalát
- műsorkészítés
Az elhangzó zeneszámokról honlapunkon keresztül kaphatnak információt hallgatóink, a honlap
feltünteti többek közt a zeneszám műfaját, származási helyét, előadóját, gyűjtőjét, szövegét, valamint a
forrásul szolgáló lemez adatait. Különösen fontosnak tartjuk az eredeti gyűjtésből származó felvételek
sugárzását. Jelenleg több mint 700 órányi népzenei felvételünk van.
A Folkrádió levelezőlistája, a "Folklista" a legnagyobb magyar nyelvű internetes civil fórum a témában,
több mint 850 taggal. Megtalálhatók köztük a téma neves szakemberei is, és egyszerű érdeklődők is.
Internetes fórumunk is igen népszerű, regisztrált felhasználóink száma 2012-ben több mint 500-zal nőtt,
jelenleg túllépi a 8200-at.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. FolkRádió éves programja
Közhasznú tevékenység megnevezése:

FolkRádió.hu portál éves megjelenése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Az internetes látogató
300,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés
(1000HUF)

Vegyonelem értéke

Felhasználás célja

Pénz
felhasználás

986éves költségek

Az online rádió üzemeltetésével kapcsolatos

Összesen:

986
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés
(1000HUF)

Előző év

Tárgyév

szja felajánlás

464

273

Költségvetési
támogatás

1 218

250

0
23
1 705

10
1
534

Cincér bt
Magánszemély
Összesen:

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok
(1000HUF)
B. Éves összes
bevétel

Előző év

Tárgyév

2 395

541

0

0

0

0

0
0

0
0

ebből:
C. A személyi
jövedelemadó
meghatározott
részének az
adózó
rendelkezése
szerinti
felhasználásáról
szóló 1996. évi
CXXVI. trv.
alapján átutalt
összeg
D.
Közszolgáltatási
bevétel
E. Normatív
támogatás
F. Az Európai
Unió
strukturális
alapjaiból,
illetve a
Kohéziós

-4Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált
árbevétel [B(C+D+E+F)]
H. Összes
ráfordítás
(kiadás)
ebből:
I. Személyi
jellegű kiadás
J. Közhasznú
tevékenység
ráfordításai
K. Adózott
eredmény
L. A szervezet
munkájában
közreműködő
közérdekű
önkéntes
tevékenységet
végző
személyek
száma (a
közérdekű
önkéntes
tevékenységről
szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.nek
megfelelően)
(fő)

2 395

541

2 565

835

0

0

2 565

0

- 170

- 294

0

0
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7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen

Nem

Értéke

Erőforrásellátottság
mutatói
Ectv. 32.par. X
(4) a)
[(B1+B2)/2
>
1.000.000,Ft]

1 468

Ectv. 32.par.
(4) b)
[K1+K2 >=
0]
Ectv. 32.par.
(4) c)
[(I1+I2-A1A2)/
(H1+H2)
>= 0,25]
Társadalmi
támogatott
ság mutatói

X

Ectv. 32.par.
(5) a)
[(C1+C2)/
(G1+G2)
>= 0,02]

X

- 464
X

0.00

0.00

Ectv. 32.par. X
(5) b)
[(J1+J2)/
(H1+H2)
>= 0,5]
Ectv. 32.par.
(5) c)
[(L1+L2)/2
>= 10 fő]

0.75
X

0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Honlapunkat naponta 1,5-2,5 ezren látogatják 77%-ban Magyarországról, 16%-ban a szomszédos

-6országokból és 7%-ban a világ egyéb tájairól. A csatolt hiteles éves látogatottsági statisztikából
kiolvasható, hogy 2012-ben 300 000 ember 700 000-szer látogatott a Folkrádió.hu oldaira és összesen
4,8 millió oldalt tekintettek meg. Egy átlagos hónapban 35 000 látogató, 62 000 alkalommal, 410 000
oldalt tekint meg. A rádióadást naponta 3-400, havonta 6-8000 ember hallgatja huzamosabb ideig.
Rendszeres (napi vagy heti) hírlevelünkre 3000-en iratkoztak fel, a Facebook-on több mint 4500
követőnk van. A Folkrádió szlovák, román és angol nyelvű oldallal is rendelkezik, ezáltal a magyar
nyelvterület népzenéjét a nem magyarajkú érdeklődőkhöz is eljuttatjuk.
Az elhangzó zeneszámokról honlapunkon keresztül kaphatnak információt hallgatóink, a honlap
feltünteti többek közt a zeneszám műfaját, származási helyét, előadóját, gyűjtőjét, szövegét, valamint a
forrásul szolgáló lemez adatait. Különösen fontosnak tartjuk az eredeti gyűjtésből származó felvételek
sugárzását. Jelenleg több mint 700 órányi népzenei felvételünk van.
A Folkrádió levelezőlistája, a "Folklista" a legnagyobb magyar nyelvű internetes civil fórum a témában,
több mint 850 taggal. Megtalálhatók köztük a téma neves szakemberei is, és egyszerű érdeklődők is.
Internetes fórumunk is igen népszerű, regisztrált felhasználóink száma 2012-ben több mint 500-zal nőtt,
jelenleg túllépi a 8200-at.
Szépen bővülő népdalszövegek adatbázisunkban jelenleg több mint 5100 népdal szövege érhető el,
kiterjedt keresési szempontokkal (előadó, dialektus, műfaj, gyűjtés helyszíne, illetve szöveg alapján).
Eseménynaptárunk a legnagyobb népzenei, népművészeti programajánló a magyar nyelvű internetes
oldalak között. 2002 áprilisa óta több mint 18000 eseményről adtunk hírt. Az adatbázis bővítését,
frissítését maguk a szervezők, a nagyszámú regisztrált felhasználó és a Folkrádió önkéntesei végzik.
Tallózónkban 2003 januárjától gyűjtjük a témába vágó cikkeket, híreket. Jelenleg a cikkek száma
meghaladja a 5700-at. 2012-ben tőbb mint 500 cikk került fel honlapunkra.
Galériánkban több mint 33000 - a népi hagyományokkal, táncházakkal és egyéb rendezvényekkel
kapcsolatos - kép található adatbázisba rendezve. A galériát folyamatosan bővítjük aktuális
eseményekről készült fotósorozatokkal. 2012-ben 82 fotósorozatot kaptunk a fotósoktól.
Ismeretterjesztő folyóiratunkat 2008 májusában indítottuk hivatalosan útjára. Az indulás óta több száz
oldalnyi multimédiás összeállítás és utánközölt cikk, könyvajánlók és népzenével, néptánccal
kapcsolatos idézetek kerültek a Folkszemlébe. A Folkszemlének van egy sokakat vonzó játékos
tudáspróba modulja is, melyet azóta is folyamatosan bővítünk.
Tavasszal internetes és szórólapos kampánnyal hívtuk fel hallgatóink és olvasóink figyelmét arra, hogy
adójuk 1%-ának felajánlásával segíthetik rádiónk működését. Az 1%-ból származó bevételnek
köszönhető, hogy a tavalyi, pályázati lehetőségek szempontjából szűkösebb év ellenére a Folkrádió
költségvetése stabil és fenntartható maradt.
Állandó együttműködő partnerünk a Hagyományok Háza. Nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk
népzenei hanglemezkiadókkal, néptáncegyüttesekkel, népzenét játszó zenekarokkal, népzene- és
néptánckutatókkal, táncházakat és néptánctáborokat szervező szervezetekkel. Levelezőlistánk és
honlapunk fóruma is remek lehetőséget nyújt a kapcsolatépítéshez és -ápoláshoz.
2012-ben folyamatosan készült az új adatbázismotor és a teljesen új weboldal. Terv szerint 2103
vezetjük be. Megkezdődött a Folkrádió okostelefonokra készülő verziójának tervezése. Kialakítottuk a
Facebok és smartTV-re készölő alkalmazásunk jövőképét is.

8.2. Támogatási programok bemutatása
2012-ben a NEA-KK-12-M-1189 pályázaton, működési célra érkezett támogatás, felhasználását
megkezdtük. A többi beadott pályázatunk vagy nem nyert vagy még 2012-ben nem érkezett meg a
számlánkra.

