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Szakmai feladatok

Vigszinh6z

42017.6v egyik kimagasl6 eredm6nye, hogy tij bemutat6inkkal 6s repertodr el6adasainkkal
a fiatalabb kozons6get is sikerUlt megnyerni, igy latogat6ink jelent6s r6sze fiatalokb6l all.
A Vigsztnhaz hagyomdnyait kovetve, tov6bbra is keressuk azokat az uj, izgalmas, kihiv6st
jelent6, aktudlis magyar 6s idegen nyelvri darabokat, m(veket, amelyekei bemutathatunk
szinhazszeret6 kozdns 6 g U n kn e k.

Az 6v elej6n, 2017. februdr 25-6n tartott SzentivSn6ji dlom bemutat6nkkal folytattuk
Shakespeare ciklusunkat. A fiatal Kovdcs D. Ddniel rendezo, 6s kortdrsaibol ello alkoto
csapat Szent lv6n 6jjel6t egy hatalmas hdzibulinak Slmodja, ahovd a meghfvottak az6rl
menn6nek el, hogy vdgyaikak engedelmeskedjenek. A vigjdt6ki f6lre6rt6seken keresztul,
amiket Puck, ez a ralinllt j6t6kmester kaj6n 6lvezettel 6s f6radhatatlanul mrikodtet, saj6t
esendc5s6gunkon nevethetunk. ElSadasunk uj, szellemes szinpadi vdltozatdt Zavada peier
k6szitette, Nadasdy AOam fordft6sa atapj6n.

A VigszinhAz 122 6ves t6rt6net6ben els6 alkalommal 2017. okt6ber 1-j6n kerult mlisorra
Shakespeare leghlresebb mtive, 6s a vildgirodalom legkiemelked5bb alkotdsa, a Hamlet

Eszenyi Enik6 rendez6s6ben. ifj. Vidnydnszky Attila, szinh6zunk tehets6ges, fiatal mUv6sze
az elcjad6s cfmszerep6ben mutatkozott be a VQszinhAz k6zons6ge el5tt. A tovdbbi
fontosabb szerepekben Hegedris D. G6za, B6rcsok Enik6, Fesztbaum B6la, Orosz Akos 6s
Hajduk Kdroly lathat6k. Rendez6k6nt nekem a Hamlet ma az erk6lcsr6l 6s a szinhdz16l sz6l,
Hamlet gondolatai ma nagyon sok embert foglalkoztatnak. A probafolyamat a tdrsulat
6let6ben is fontos esem6ny volt, mert p6ldaszerfi osszj6t6k alakult ki a tapasztaltabb
koll6gdk, 6s a fiatal szin6szek kdzott. Az eloadds monumentdlis diszlet6t Antal Csaba
tervezte. A jelmezterv Pusztai Judit munkdtja. Az el6addshoz Forg6ch Andrds uj fordftdst
k6szftett, 6 6s V6ros R6bert irlak a mf rlj, vigszinhilzi vdltozat6t. Az el6adAs hatalmas sikert
aratott sz[nhdzunk fiatal kdzons6ge ko16ben.

A Hdborf 6s b6ke bemutat6

el6addsdt 2017. december 16-dn tartottuk, Alekszandr
Bargman rendez6s6ben. A reg6nyt, Lev Tolsztoj f5 mriv6nek tekintette, melyet mdr a
korabeli kozons6g is rajong6ssal fogadott. A mfvel 6vez6 csod6lat a mai napig toreilen.
Tolsztoj a szerepl6inek sors6t v6gigkis6rve szenved6lyes szerelmeken, trag6didkon,
szulet6seken 6s hal6lokon 6t mutatja fel Kelet 6s Nyugat, Eur6pa 6s Oroszorszdg m6ig
v6ltozo kapcsolatdt. Az orosz rendezo munkajat honfitdrsaib6l 6ssze6llitott mfiv6sz stdb
segitette, igy igaz{n m6lt6, 6s autentikus alkot6k kozremrikod6s6vel sz6lal meg a legendds
mti. A VigszinhAzban bemutatott szinpadi v6ltozatot Morcs6nyi G6za forditotta. Az el6ad6s
siker6t az is bizonyftja, hogy a kovetkez6 6vre meghiv6st kapott a kinai Harbin Grand
Theatre-be, egy nemzetkozi fesztiv6lra.
Pesti Szinh5z
A Szentiv6n6ii szexkom6dia Woody Allen film forgat6kdnyve alapjdn k6szult szindarab elsci
magyarorszdgi bemutat6ja, 2017. februdr 24-6n volt a Vigszinh6z kamraszinh6zdban.
Hdrom p6r, egy vid6ki nyaral6, Szent lvan 6ji orUlet 6s Woody Allen utdnozhatatlan humora.
Alekszandr Bargman,
nagyszerri orosz rendez6, sajdtos stilusban, 6s j6t6kos
nagyvonalusdggal 6llit el6nk vdratlanul mer6sz fordulatokba haj16 helyzeteket. Woody Allen
tort6net6ben elszabadulnak az 6rzelmek, az eredm6ny egy igaz6n szellemes, 6s fulledt
erotik6jtj szinhdzi este. A magyar szinpadi vdltozatot Kern Andrds, Perczel Enik6 6s Kozma

a

Andr6s k6szitette' Anvar Gumarov diszlettervezS, 6s Pusztai Judit jelmeztewez6 inspir6l6
kulonos ldtvdnyvildgot teremtett a bciv6rfi vigjatekh oz. Az etSadai a nyiregyhdzi Vidor
Fesztiv6lon is k6pviselte szinhdzunkat, ahol Hegyi Barbar6t szin6szi -tetleiitmen y66r1,
Pusztai Juditot a legjobb jelmez6rt dlafta a zs6ri.
Shakespeare Lov6tett lovagok cimti kom6diiij6nak szeptember 29-i bemutat6j6val kezdte a
Vigszinhdz Sszi premierjeinek sor6t. Rudolf P6ter szin6sz, rendezd 6s fiimren dez6, a
Vigszfnh6z egykori tagja, huszonot 6vvel ezel6tti Pesti szinhilzi rendez6s6t kovetden, most
uira a Vigszinh6z- tdrsulatdval dolgozott. A j6 hangulatf, izgalmas pr6bafolyamai er6s
energidkat hordoz6 el6addst eredm6nyezett. A csod6latos ny-elvezetul szindaiab legf6bb
tanulsdga, az emberi term6szettel ellent6tes 6letet nem lehet 6lni. A L6v6tett lovagok-pesti
szinhlzi v6ltozat6t M6szoly Dezs6 fordit6s alapj6n, Zavada P6ter 6s Rudolf P6ter kZszitette.
Az elSad6shoz Filz6r Anni 6s Pater Sperrow k6szitett rendkfvUl ldtv6nyos, egyedi stilusu
l6tv6nytervet.

A Vadkacsa cimfi b6rletes el5adds helyett, a Pesti Szinh6zban nagy sikerreljdtsszuk Vecsei
H. Miklos Mondjad, Atikiim! cimti et6addsdt.
HSzi Szinpad

2017. okt6ber 7-6n mutattuk be Vecsei H. Miklos Mondjad, Atikiim! cimfi, J6zsef Attila
haldldnak 86. 6vfordul6ja alkalmdb6l szriletett mUvet, amely 6rz6kletesen mutatja meg, hogy
milyen pusztito szenved6ly 6s szeretni vdgy6s 6lt a koltdben. Vecsei H. Miklos a szerkeszt6,
a rendezS,6s az elSad6s szerepl6je, a kolt6i 6letmf m6lys6g6b6l merit, megeleveniti a k6lt6
dletUtjdt, szerelmeit, 6s verseit.

a nagysikerU Romlds utdn, egy ujabb felkavar6, kim6letlen t6rt6netet irt
Rendez6s cimmel, a VlgszfnhAznak. Aszhhlz vil6g6ban jatszodo szlndarab tele van srilyos
titkokkal, fajdalmas hazugs6gokkal, ahogy a szerepeket j6tsz6 szln6szek mag6n6lete is. n
Vigszlnh6z a Szikszai R6musz 6ltal rendezett el6addssal az 1956-os forradalom 60.
6vfordul6jdra em16kezik.
Bartis Attila,

Simon Stephens T5voli dal cimf szinmfiv6t 2017. m6rcius 18-6n mutattuk be. A folkavar6
tort6net szerepl6je a fiatal Jozan Ldszlo, aki ism6t bizonyftotta szin6szi 6retts6g6t. Ennek a
kU16nleges atmoszf6rdjf
nagyon szem6lyes el6ad6snak
rendez6s6re sikerUlt
megnyernUnk Szab6 lstv6n Oscar-dljas rendez6t. Kentaur l6tvdnyvil69a nagyszerUen
illeszkedik a rendezci sz6nd6k6nak megval6sulds6hoz.

,

a

Dragom6n Gyorgy M69lya cim( nagysikerri reg6ny6b6l k6szUlt szindarabol 2017.
szeptember 30-6n magyarorszdgi bemutat6 keret6ben ismerhette meg a kozons6g. A
M6glya a Ceausescu buk6sa utdni romdniai 6let vissz6ssdgait 6s ellentmonddsait ldttatja
egy 6rva, kamasz l6ny szem6vel. Az eur6pai hirf Armin Petras, a kivdl6 n6met alkoto, az
el6addst megel5z5en a Pesti Szinh6zban workshopot tartott, amelyen r6szt vettek
szlnh6zunk fiatal mfv6szei. Az Eur6pai Szfnhdzi Uni6 tagjak6nt a Schauspiel Stuttgart, 6s a
Vlgszlnh6z, a nagyszebeni Radu Stanca Sz[nhflzzal egyuttmrikodve hozta l6tre az el6addst,
ezzel is er6sitve a VigszfnhAz nemzelkozi kapcsolatait. A rendez6 a drezdai pr6bafolyamat
sordn 6llitotta szinpadra a darab magyarorsz1giv6ltozal6l, Az el5ad6s k6t fiatal, tehets6ges
magyar mUv6sze Kopek Janka 6s Puzsa Patricia. Az elciadds tobb nemzetkozi lesztivdlra
kapott meghivdst.
Nemzetk6zi szakmai f6rumok, fesztivdlok

A VigszinhAz elSadAsainak siker6t bizonyftja, hogy az elm0lt 6vben is szdmos meghivdst
kaptak hazai 6s nemzetkdzi szinhazi fesztiv6lokra. A felk6r6sek nyomdn osszesen tizennyolc
mal l6ptUn k f el szinvonalas f esztiv6lokon.

al kalom

Koncertek
A Budapest 861
sikert aratott,

1q| n3.ovom6nyos janudri vigszlnhazi koncertje ez atkatommat is hatatmas

m i nd

k6t el6addsu k 1 oo/" feletti lilogatottsdgot produkdlt.

Az 6vad elej6n szeptemberben mutatkozott be a Vigszinhaz szfneszeib6l all6 A Grund
vlgszinh5zi firizenekar. A fogadtatds mind en v6rakozdst felUlmolt, a sokoldahi koll6g6k j6han gulatU zen6l6su kkel hatalmas si kert arattak.

A Vigszlnhdzban tavaly vend6gesked6k sordt, a n6lunk et6sz6r fell6p6 Magna Cum
Laude
egyrittes telthdzas koncertje zarla.

A

Pesti Szinh6zban Kamards lvdn volt koll6gank dprilisban mutatta be nagysiker1,616
zenekari kis6rettel az ldegenek az€iszak6ban cimu koncertj6t.

A HAzi Szinpad befogadott etdad6sai

A Hazi Szinpadon v6ltozatlanul mfsoron tartottuk a fuggetlen

szinh1zi szf6ra k6t fontos
tdncszinhdzi elcjaddsdt. A TUnet EgyUttes a S6virdg, Grecso ZollAn tdrsulata az Orfeusz 6s
Euriidik6 clmf elSad6ssal szerepel a repertodron. A sz6kesfeh6rv6ri V6r6smarty Szinh5z
Weores Sdndor Psych6 cimri darabjaval vend6gszerepelt n6lunk, V6radi Eszter S6ra
m6v6szn6 el6d6s6ban.
Nemzetkdzi egyUttmfk6d6s

Evek ota tart6 hagyomdnyunk szerint, 2017-ben is vend6gUl lattuk kolozsvdri bar6tainkat,
akik 2017-ben a Vigszinh6zban a Julius Caesar, mig a Pesti SzinhAzban a Kalucsni cimf
elciaddsukat mutattdk be.

A klnai guangzhoui 13. Szinhdz dprilisban viszonozta el6z6 6vi kfnai

szerepl6sUnket. A
Nanyue ktr6lya c[mU nagyformdtumrj el6addst lelkesen fogadta a budapesti k6zons6g.

Vigszinhdzi programok
Az elmflt 6vben is megUnnepeltuk mdjus 1-j6n a vigszinhdzi szulet6snapjdt, 6s r6szt vettUnk
a Szlnhazak Ejszakaj6n. FelleptUnk Poisonyi iikniken, 6s otthont 'aOtunt< a ll. Magyar
Filmdij Gdlaestj6nek, 6s rinnepi mrisort szerveztUnk szponzorunknak,
Groupima
Biztosit6nak is.

i
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Magyar kultf r6hoz, 6s 6vfordut6hoz k6thet6 esem6nyek

Az 1956-os forradalomra 6s szabads6gharcra eml6kezve, 2017. okt6ber 23-6n
mfsorra

ltdlk

Nddas P6ter Tatalkozds clmri darabjat.

este

A Magyar Dr6ma Napj6n, a Szlov6k Nemzeti Szinhdz jdtszotta Esterhdzy P6ter Mercedes
Benz cimti mUv6t. Kulonlegesen fontos 6s p6ldaszerU a kultu16lis diplom6cidban is

kiemelked6 esem6ny r6szesei lehettunk: szlovdk felk6r6sre irt magyar szindarabot j6tszottak
szlovdk nyelven Budapesten.

A

Pesti Szlnhdzban rendkivUl szinvonalas 6s gazdag mrisorral rinnepeltUk
Napjdt.

a

K6lt6szet

Hazai fesztivSlok, rjjra a pOSZT-on

S
rende
dlprog
gos

6ba a szakmai zsrjri bevdlogatta
Bfn 6s b6nh6d6st, rn'ig a
akartam cimri mriv6t mutathat{uk

6sdt, a

GEza

A Vidor FesztivSlon NyiregyhAzAn a Szentivdn6ji szexkom6dia k6pviselte szinh6zunkat.
Hegyi Barbardt szin6szi teljesitm6ny66rl, Pusztai..luOitot a legjobb jelmez6rt dijaztaazsuri.
A Cseh Tam6s dalaib6l osszedllitott Kelet-nyugati pelyaudvar cimf el6addsunk r6szt vett
az 6rddgkatlan Fesztiv6lon.
Az Arany J6nos 6v kapcs6n kiemelt figyelmet kapott Toldi cimri el6addsunk. Cs6re Gdbor
Budapesten a Nemzeti Szinhdzban 6s a Petcifi lrodalmi Mrjzeumban jdtszotta. A nyiregyhdzi
6s a nyfrbdtori helyszineket Nagyv6rad, majd m6lt6 befejez6sek6nt Nigyszalonta kovette.
Fesztbaum B6la, A l6ggdmb elrepUl cimri Kosztoldnyi estje 2017-ben
veszpr6mi Pet6f i Szinh6z m risordn.

A test5r cim6 elSaddsunk a
hatalmas sikerrel.

is szerepelt

a

sz6kesfeh6rvdri V6rdsmarty Szinh6zban vend6geskedett

KUlf6ldi fesztiv6lok
A mdr hagyom6nny6vall kolozsv6ri fell6p6sunk alkalm6val, az elmflt 6vben a Don Juant 6s
a Hallgatni akartam cimri el6ad6sainkat jdtszottuk az Allami Magyar Szinh6zban.

A

pozsonyi magyar kUlk6pviselet meghiv6sdra Mdray S6ndor: Hallgatni akartam cimf
ir6s6t Hegedfs D. G6za el6ad6sdban l6thatta a pozsonyi koz6ns6g.

Nddas P6ter csod6latos mfve, aTal6lkoz6s a pozsonyi Nemzeti Szinhdzban megrendezett,
nemzetkdzi hlrf Eurokontext Fesztivdlra kapott meghfv6st. Az el6ad6st k0ve16en dllva
Unnepelt6k a pozsonyi n6z6k, a Vigszinh6z tdrsulatdt.

Az igen rangos Nemzetk6zi Pilseni Szinh6zfesftivillra a Bfin 6s bfinhdd6s cimri
el6ad6sunkkal arattunk nagy sikert.

SzinhSzi beavat5, 6s befogadSst el5segit6 programok
Vigdiak programunk r6szek6nt, az elmflt 6vben ndvekv6 szdmri szinhdzl6togatdst el6keszit6
6s feldolgoz6 foglalkoz6st tartottunk rendhagyo irodalomora 6s beavato sziinezi foglalkozds
keret6ben koz6piskol6sok szdm6ra. Ezeken a rendhagy6 irodalom6r6kon olyan heiyzeteket
teremtunk, amelyek a fiatalok kreativitdsdt 6s jatekkedv6t el6csalva ondll6 gondoikod6sra
Osztonzi 5ket. Az el6ad6sokhoz kapcsolod6 felk6szft6 foglalkozdsokon a di6kokkal kozosen
megbesz6ljUk az adott darab f6bb motivumait 6s k6rd6seit, 6s jdt6kos feladatokon keresztul
elemezzUk, mir6l is sz6l az elSadds 6s hogyan kothetci a didkok 6let6hez. A di6kok
megismerhetik a szinh1z 6pUlet6t, a muikdd6s6t 6s egy elSad6s szulet6s6nek folyamatet. A
foglalkozdsok ingyenesek, 6s az ul6na k6vetkez5 el6adds megtekint6s6hez a csoportoknak
kedvezm6nyt is biztositunk.
Az el6ad6sokhoz kapcsol6d6, honlapunkr6l letolthet5 oktat6si seg6danyagainkkal azoknak a
pedag6gusoknak nyujtunk segits6get, akik tan6rai keretek kozott k6szitik fel a didkokat a
szinh6zl1logatdsra. A pedag6gusok sz6mdra kUlonleges lehet6s6get biztositunk arra, hogy
k6szulcj el6ad6sainkat m6g a bemutato el6tt megtekinthetik. A pedag6gus f6pr6ba utan-i
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Szereplfiivel,

n t6tjuk sajdt
f6t fejt6d6s6t

Europai Szlnh6zi Unio

A Vlgszinh6z 2015 junius6t6l az Eur6pai Szinh6zak Uni6j6nak tetjes jog6 tagja, ezzel

szinh6zunk bekerult az europai szinhAzi vildg centrumdba, a magyarorsz6gl s-zinh6zak
jelenleg egyedUlik6nt. Az UTE altal 6vente tobb atratomriil megr6ndez6sre kozul
kerUtd
konferencidkon a szinhlz vezet6se minden alkalommal k6pviselteti mag;t. Szinh6zunknak
a
szervezetben betdltott hely6t 6s rangjat jelzi, hogy R6ma, Mildn6, portb, pr6ga, B6cs ut6n,
2018-ban az UTE Budapesten, a Vigszlnhdzban iartla 6ves rendes kozgyUl6s6t.

A Vigsztnh6z elkdtelezell a magyar szinhdzi 6rt6kek nemzetkdzi terjeszt6s6ben, ez6rt
amellett, hogy a hazai kulturSlis 6let egyik fontos oszlopa, a n6iekv6 nemzetkozi
6rdekl6d6snek is eleget tesz.

Szakmai mutat6k
5z6khelyi el6ad6sok
2O17.6v

2O17.6v

terv

t6ny
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I
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El6addsszdm (db)

550

741

- Ebb6l sajdt el6ad6sok sz6ma (db)

540

701

FizetS n6z6ksz6ma (f6)

308 300

407 208

Jegybevdtel (e Ft) /nett6 jegybev6tel/

705 250

1 064 388

85

90

Megnevez6s
Bemutat6szam (db)
Ebb6l sajdt bemutato (db)

Atlagos kihaszndltsdg valamennyi jdtsz6h elyre (/")

Bev6telek
Kozhasznu c6lra, mfik6d6sre kapott tdmogatds cimen a fenntart6t6l 793 600 e forint, a
kozponti kolts6gvet6sb6l 16600 e forint, mds adomAnyozotol 389275 e forint bev6telUnk
sz6rmazotL Az ut6bbit6telb6l 362785 e forint TAO t6mogatdsb6l szdrmazott.

A

kozhasznU tev6kenys6gb6l szlrmazo bev6tel V%-el a jegy- 6s b6rletbev6tet teszi ki.
Ruhatdri szolgdltat6sbol 32 127 e forint, tajel6addsok 6rt6kesit6s6b6t 17 000 e forint, kutfotdi
el6addsokb61 13244 e forint bev6telunk szarmazotL Az 6ltalunk gydrtott kisfilmek 4426 e
forint gydrtasi TAO t6mogat6sban r6szesUltek. A k6zhasznu bev6tel sor tartalm azza az 6v
sordn felujitdsra 6s beruhdzdsra kapott 361 439 e forint dsszegU t6mogat6st is.

A v6llalkoz6si tev6kenys6g bev6tel6nek tulnyom6 tobbs6ge rekl6m szolgdltatdsb6l 6s b6rleti
dijb6l ell. A kordbbi 6vekben sz6mottev6 kamatbev6tel l6nyeg6ben megszrint.

A 2017'

6vben a 2016. 6vben el6rt netto jegybev6tel alapjdn vehettUnk igenybe TAO
t5mogatdst. A 2017. 6vi keret 6s annak felhaszn6l6sa a kovetk ezdkilppen alakult.
A Vigszinh6z2016. 6vi dsszes TAo atapot klpez6jegybev6tete
Befogadhat6 TAO (jegybev6ret 80%-a)
A szinhlz 6ltal befogadott, tdrsasagi ado terh6re kdtott szerz6d6ses
dllomdny
A szerz6ddtt 6llomdnybol 2017-ben 6tutatt dsszeg
Befogadott / dtutalt TAO ar6nya

850.480 e Ft
680.384 e Ft
680.384 e Ft
362.785 e Ft
57,5 "/"

Szlnhdzunk a 2O17-ben befogadhat6 TAO t6mogat6s teljes dsszeg6re rendelkezett
t6mogat6si szerz6d6ssel, a NAV azonban csupdn a keretosszeg 57,5"/o-61 utalta 6t a
tdrgy6vben. Az id6beli elhat6rol6s lehet6s6g6nek hi6nydban, a fennmarad6 917 55S e forint
a 2018. 6vi bev6telt ndveli.

A 2018. 6vben, a 2017-ben realizall nett6 jegybev6tel alapj6n befogadhat6 t6mogatds
m6rt6ke az al6bbiak szerint alakul.
A Vigszinhaz2OlT. 6vi TAO alap jegybev6tele
Befogadhat6 TAO (jegybev6tel 80%-a)

1,048.349 e Ft
838.679 e Ft

A Vigszinhdzhozamai az elmult h6rom 6vben az alilbbiakszerint
alakultak.
2015.6vi
t6ny

[e Ft]

20 16. ev

2O17.6v

2017/ 2016

t6ny

t6ny

f/.)

Jegybevdtel €s b6rlet bevEtel Osszesen

747 714

867 261

1 064 388

122,73%

ebb6l TAO alapot k6pez6 bev*tet

733 113

850 480

1

048 349

123,270/o

34 190

46 926

65 078

138,68%

7 042

527

3764

714.23%

Brlf€ iizemeltet6se

17 800

17 880

19 023

106,39%

V5llalkoz5si tev6kenys€g egy6b 6rbev6tete

51 441

12 347

'11

KdzhasznU tev€kenys€g egy6b 6rbev6tele
Bdrleti dij

949

96,78%

11 438

361 439

3159,98%

1E 894

24 693

13 244

53 63%

877 081

981 072

1 538 885

156,86%

807 163

741 600

793 600

107,01%

807163

741 600

793 600

107,01%

362770

768 495

362 785

47,21%

a) Adott 6vben 6rkezett tdrgy1vi TAO tdmogat1sok dsszege

583 495

362785

62J7%

b) Adott 6vben Arkezett el6z6 6vi TAO tdmogatdsok dsszege

185 000

K6zvetltett szolg6ltatds 6rbev€tele (pl. MM)
Export 5rbev6tel

Ert6kesit6s neft6 irbev6tele iisszesen
Fenntart6i t6mogat6s

(1

+2-3)

1. BFO-t6l az adott 6vben

Arkezeft tdmogatdsok lsszege

2. BFO-t6l kordbban kapott, elhat1ron tamogatas

3

fetoldlsa

BFO-t6l adott 6vben kapott tdmogat1s elhatdroldsa k6vetkez6 6vre

Tao t6mogat6s (a+b-c+d)

0,00%

c) Kor1bban kapott, elhat6rolt Tao t6mogat6s felolddsa
d) Adott 6vben befolyt Tao t6mogatds elhatdrol6sa k6vetkez6 6vre

PAlylzati t6mogat6s
Egy6b bev6tel

Egy6b bev6telek iisszesen

Aktiv5lt sajSt teljesitm6nyek 6rt6ke

11 507

5 949

21 845

367,200/o

4 497

15 578

29 417

188,84%

194 179 1 531 622

1 207 647

78,85%

237 530

251 043

105,69%

1 247

74

5,93%

2751 471

2 997 649

108,95%

3 424

P6nziigyi miiveletek bev6telei
RendkivUli bev6telek
Hozamok dsszesen

1 074 684

Rdforditdsok

A szinh{z 2017- 6vi gazd6lkod6s6nak megit6l6s6t neheziti, hogy a

bev6tetek 6s a
r6fordltdsok kozott is megjelenik az a 361 milli6 forint 6sszegU kdzvetitett szolgdltatas jellegfi
t6tel, amelyet a fenntarloberuh6zdsra 6s fehijltasra biztositott.

A szem6lyi jellegri rdfordit6sok ardnya az osszes r6forditds g%-et teszi ki. T6rsutatunk
rendkfvul feszitett munkarendben dolgozott, a muikod6s biztons6g6t jelent6 saj6t bev6tel
6rdek6ben, ez6r| jelent6s dsszegU trilmunkadij kifizet6s6re kerUlt sor a mUv6szeti 6s
mUszaki 6llom6nyban egyardnt. A tdrsulat tagjait munkaviszonyban foglalkoztatjuk, mert
fontos sz6munkra, hogy a munkav6gz6sb6l ideiglenesen, vagy v6glegesen kies6
alkalmazottaink ne maradjanak tdrsadalombiztositdsi elldtasok n6lkul. A 2017. 6vben ism6t
emelked6 minim6lb6r 6s kdtelez6 b6rminimum miatt keletkezd b6remet6si
kotelezetts6geinknek eleget tetttjnk, s6t a b6rtorlod6s okozta feszults6gek cs6kkent6se
6rdek6ben b6remel6st hajtottunk v6gre a torv6ny hat6lya al6 nem es6 dotgoz6ink k6r6ben is.
Az emelked6 b6r- 6s jiirul6k kolts6gek kompenz6l6s6ra forr6st nem kaptunk, igy azokat
n6vekv6 sajdt bev6teleinkb6l finansziroztuk. A megtett b6rint6zked6sek ellen6re, a fizet6sek

m6g mindig alacsonyabbak n6lunk, mint a tdrsint6zm6nyekn6l, ez6r| 2O18-ban tovdbbi

b6remel6seket kell v6grehajtanunk a munkaer5 elv6ndorl6s6nak meg6llit6sa 6rdek6ben.

Az anyag jellegf rdfordltdsok tervezettn6l magasabb m6rt6k6t az indokolja, hogy

a

tervekben szerepl6n6l l6nyegesen t6bb el6addst tartottunk 6s magasabb bev6telt 6rtunk el.
A bev6tel nOveked6se pedig a k6lts6gek emelked6s6t is okozza. A sz6khelyen kivul tartott
el6addsok miatt szint6n n5 a p6nzforgalom bev6teli 6s k6lts6g oldaton is.

Az elmUlt 6vben l6nyegesen javult jdtsz6helyeink szcenikai ell6totts6ga, a fenntarto dttal
biztositott beruh6zdsra 6s fel0jltdsra fordithat6 t6mogatdsdnak koszonhetcien.
Biztonsdgosabba v6lt szcenikai rendszereink uzemeltet6se 6s javultak a munkav6gzes
felt6telei.

Korszeruisit6sre kerult a Vigszlnhdz zenekari sUllyed6 rendszere, szinpadi fels6g6p6szeti
rendszere, az als6 szinpadi szem6ly emel6i, szlnpadi teherfelvon6ja, a kdzons6gforgalmi
terUletek padloburkolatai. Alkalmunk nyilt 0j hang-, 6s vilSgitdstechnikai eszkozok
beszerz6s6re.
N6z6inket eszt6tikus, k6nyelmes n6z6l6r v6rja a Pesti Szinhdz felrijitott n6zoter6n. Megfjutt
kamaraszinhdzunk hangtechnikai 6s hatdsvi169itdsi rendszere, sz[npadtechnikdja, r6szleges
felujitasra kerUlt elektromos hllozata,6s fehijitottuk az emeleti kozonsdgforgalmi mosd6kat
is. Az akad6lymentesit6s keret6ben megrijult a Pesti Szinhdzban mfkdd6 mozgdskorl6tozott
lift is.
Nagyon r6g6ta vdrtuk, 6s kiemelten fontosnak tartottuk a felujit6si 6s beruhdz6si munkdlatok
megval6sitds6t, amely kizArolag a fenntart6tol kapott kimagas16 t6mogatdsnak koszonhet6.

A Vigszlnhdz rekonstrukci6jdnak elcik6szUletei elkezd6dtek, igy remdnyeink szerint n6h6ny
6ven belul, a kor mUszaki 6s eszt6tikai kdvetelm6nyeinek megfele16 j6tsz6helyen
folytathatjuk munkdnkat.

Eredm6ny
A 2017 ' 6vi izleli terv 6s t6ny adatok kozotti elt6r6st a kdvetkez 6 titblilzalszemlelteti.
Sorszim

T6tel megnevez6se

2017 terv

2017 t6ny

a

b

d

e

1

A. Osszes kdzhasznri tev.bev6tele

2

LKiizhasznU c6lra, mf kdddsre

kapott tdmogatds
3

a. Alapit6t6l

4

b. Kiizponti kdlts6gvet6sb6l

5

c. Mds adomdnyoz6t6l

6

2602067

2 960 556

358 489

1 299 600

1.799 475

100 12s

777 600

793 600

r.6 000

2 000

16 600

14 600

520 000

389 275

130725

1 058 967

L501,824

442 857

3 000

8 140

5 140

500

74

426

240 000

251,O43

11 043

32 510

37 093

4 583

2 634 577

2997 649

362 877

261t772
ro52342

3 031 693

479 921

1.247 695

195 353

1 399 70s

125705

2.K6zhaszn0 tevekenys6gb6l

sz6rmaz6 bevetel
7

3.Egy6b bev6tel

8

4.P6nziigyi

9

llitiisi eszk.aktiv.6rt6ke
B.VSllal koz6si tev6kenys6g

10

Elt6r6s

5.Sajdt

m

fiveletek bevetelei

e165

bev6tele
11

C.dSSZES BEVETET

t2

D.Kdzhasznf tev6kenys6g

r5forditdsai
13

Anyagje I leg( riifo rd itiiso k

I4

Szem6lyi jellegfi riiford itdsok

15

Ertekcsdkken6si leirds

16

Egydb rdforditdsok

\7

P6nziigyi m (veletek rdford itdsai
E.Vdllal kozdsi tev6kenys6g

L274000
270000

357 249

87 249

14 930

26 498

11 568

500

546

46

rdfordit6sai

9 005

12642

3 637

19

Anyagjellegf r6ford itiisok

4620

5777

1 151

20

Szem6lyi iellegfi rdford itdsok

4 000

6 429

2 429

21

Ert6kcsokken6si leirds

80

1s6

76

22

Eey6b riifordltdsok

305

284

27

23

Penztigyi

2

2

24

F.dsszEs nAronolrAs

3 044 335

423 558

25

G.Ad6zis el6tti vSllalkozSsi

18

m

fi

ve

letek riifo rd itiisa i

2620777

eredm6ny
25

H.Ad6fizet€si kdtelezetts6e

27

l.T5rgy€vi vSllalkozdsi eredm6ny

28

J.Tirgy6vi kdzhasznf eredm€ny

24 45t'

23 sos

-

946

40

40

23 465

23 465

9705

-

71137

61,432

A kozhasznu c6lra, mrikod6sre kapott t6mogat6s osszesen 100 125 e forinttat marad el
a
tervezett eft6kl5l' Az alapitot6l es a kozponti k6lts6gvet6sb6t osszesen 30 600 e forint
p1ly{zalokon elnyert tobblettdmogatas 6rkezefi, mig a m6s adom6nyoz6kt6l
a rem6ltn6l
'l3O 725 e forinttal kevesebb tdmogatds
realiz6l6dott, a NAV 2O1B-ra halasztott atutaldsa

miatt.

A kozhasznu tev6kenys6gbSl szilrmazo bev6tel tobblet6t alapvet5en a 300 milli6 forintot
meghalad6 tobblete okozta.

Az anyagjelleg( rafordltdsok a szakmai feladatok trilteljesit6s6nek ar6ny6ban novekedtek,
a
szem6lyi jellegti rdforditdsok a nem tervezett b6remel6sek 6s a jelent6s t6lmunkadij tobblet
hat6sdt mutatj6k.

A kolts6ges produkci6k 6s az elmult 6vekben saj6t forrdsb6l megval6sitott beruh6zdsok
hat6sdra, a vdrt osszeget jelentSsen meghaladta az 6rt6kcs6kken6si leir6s is.

A

Vigszinh6z Nonprofit Kft. 2017-ben - 71 137 e forint kdzhasznu, 6s 24 451 e forint
vdllalkozdsi eredm6nyt k6nyvelhetett el. Az 6vet 6sszess6g6ben 46 686 e forint
vesztes6ggel zAriuk. Ez minden vdrakoz6sunkat felUlmulo, kiv6l6 eredm6ny, ha tekintetbe
vesszuk, hogy a NAV 317555 e forint TAO tdmogatdst tartott vissza a 2018. 6vre. A
jelent6ktelen vesztes6g hat6s6ra, eredm6nytartal6kunkb6l S34 609 e forint tovabbra is
rendelkez6srinkre dll.

Gondoskodo Munk6ltat5 Program

2017. november 13-tol elinditottuk a HRCare Gondoskod6 Munk6ltat6 programot,
amelynek keret6ben egy ingyenesen, anonim m6don hivhat6 telefonszdmon tapasztalt
pszichol6gusok vdrj6k a hfv6sokat a nap p4 ordjaban.

K6rnyezetv6delem

A

Vigszlnh6z a kdrnyezetv6delmi elciirdsok betartdsa 6s betartatdsa 6rdek6ben
kornyezetv6delmi tandcsad6 c6get alkalmaz. Tdrsasdgunk minimdlis osszegr-i
kdrnyezetterhel6si dijat f izet.

A kdrnyezet v6delme 6s az energiakdlts6gek csokkent6se 6rdek6ben 2013-ban napelem
rendszert telepltettUnk a Vigszinhaz tet6szerkezet6re. A tdrgy6vben mintegy 800 e Ft
megtakaritdst eredm6nyezett a berendez6s. Tov6bbra is tervezzik a szelektiv
hullad6kgyrijt6s teljes kdr6 megvalosltasat.

10

6sszegz6s
A Vigszinh6z tdrsulatinak illdozatos munkdja jelent6s eredm6nyeket hozott a 2017. 6vben.
Az ig6nyes mUv6sz szinhazi profil mellett is kiugr6an magas volt az elSad1sszdm, a
nfzSszAm 6s a jegybev6tel. El6ad6saink sikeresek, n6z6kdz6ns6gunk szdma n5tt, 6s
fiatalodott, ldtogatottsdgunk el6rte a 90%-ot.

A tdrsasdgi ado kulcsdnak csokken6se, 6s a TAO t6mogat6sra ig6nyt tarto szervezetek
szdm6nak gyors b6vUl6se ellen6re is teljes eg6sz6ben kimeritettuk befogadhat6 TAO
keretrinket.

A

fenntart6nk 6ltal biztosltott forrds lehet6v6 tette szcenikai eszkdzparkunk r6szleges
felfjit6sat 6s p6tldsdt, valamint egyes koz6ns6gforgalmi terek meg0jitasat.
Munkatdrsaink fizet6se n6mileg emelkedett , a 2018. 6vben tovabbi b6rfejleszt6st tervezunk.

A Vigszinhdz Nonprofit Kft. 2017. 6vi gazd6lkodds6r6l r6szletes inform6ci6t nyrijtanak a
besz6mo16 mell6kletei.

Budapest, 2018. m6rcius 14.

yi Enik6
1t6

igazgat6

L7

