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Szakmai feladatok

A Vigszfnh6z hagyom6nyait kovetve, tovdbbra is keressUk azokat az (1, izgalmas, kihivdst
jelent6, aktudlis magyar 6s idegen nyelv(, mdshol m6g nem l6tott d'ira5okat, mfiveket,
amelyeket elsdk6nt mutathatunk be szinhAzszeret6 koidns6grinknek. A 201g. ev egyik
kimagasl6 eredm6nye, hogy A dikt6tor cimrli el6addsunk szinpadra dllitdsdt a Chaplin .siraO
Magyarorszdgon els5k6nt Eszenyi Enikdnek enged6lyezte.

ben ujszer(, interaktiv szinhAzi megolddsok
t is sikerul megnyernunk. Az Arany Jdnos
alatt mdr senkije sincsen cimri el6ad6sunk
nagy dromrinkre 2019-ben a hatdron trili

kdzons6g is megismerheti majd ezt a krilonleges produkci6t.
Tov6bbra is c6lunk, hogy a szlnhilzi kultrjrdt a lehet5 legsokoldahlbban ismerje meg
kozdns6gUnk, ez6rt az uj produkci6k l6trehozdsa mellett az elm0lt 6vben a VigszinhAL
egyedtildll6 m6don, el6szor kozvetitett el6 szinhilzi el6addst. Az 1956-os foiradalom
eml6k6re Nddas P6ter Taldlkozds cim( mfv6nek el6addsdba a Facebook oldalunkon
kapcsol6dhattak be n6zoink. A felv6telt oktober 23-a ota kozel 60.000 megtekint6hoz jutott
el.

Vigszinh6z

A Vigszinh6zban mdrcius 3-6n mutattuk be Georges Feydeau bohozatdt, az Egy 6i a
Paradicsomban cfmui el5ad6st, Hajduk KAroly, Eszenyi Enik6, Gilicze Mdfta, Seress ZoltAn,
Bal6zsovits Edit 6s Szildgyi Csenge, Kern Andrds, Lukdcs S6ndor 6s Ember Mdrk
f6szerepl6s6vel. Az elcjaddst a nagyszer( cseh rendezS, Michal Dodekal vitte szinre, aki mdr
sokadik alkalommal dolgozik a VigszinhAz szinpaddn cseh alkot6tdrsaival. Feydeau a
szfnpadi hatds nagyszer( m6rndke, pontosan megfigyeli az emberi jdtszmdkat, 6s g6rbe
tukrot tart azoknak. A Hotel Paradicsomban megvadult n5k 6s f6rfiak hotelszob6kb6l
hotelszobdkba, hol ki-, hol be-, hol fel-, hol lekergetik egymdst 6s vdgyaikal, az 6let 6rtelm6t
6s fejuket elvesztve.

A VfgszinhAzban kerult el5sz6r m(sorra Charlie Chaplin legnagyobb hatds0 mfve, A
diktiitor 2018. okt6ber 13-dn, hiszen a Chaplin csaldd Magyarorsz6gon els6k6nt Eszenyi
Enik6nek enged6lyezte a mri szinpadra dllitasat. A diktdtor m6lyen humanista alkotds. A kis
borb6ly 6s a nagy diktdtor kettcjs szerep6ben hol kimeletlenul szarkasztikus, hol a boh6ctr6fa
eszk6zeivel oldja fel sok millio ember szorong6sdt. A tort6net a k6t vildghiiborri kdzott
jdtsz6dik egy olyan korban, amikor a szeg6nys6g 6s az 5rllet f6ktelenn6 valt. Az embers6g
6s a szabadsdgba vetett hit elbukott. A diktdtor Ausztria megszdlldsdig kdveti Hiiler
Birodalmdnak ki6pul6s6t 6s a zsid6s6g meghurcoltatdsAnak esem6nyeit. Az elciad6s
clmszerep6ben ifj. Vidny6nszky Attila, szinh6zunk tehets6ges, fiatal m(v6sze ny0jt
csod6latos alakitdst. A tov6bbi fontosabb szerepekben Hajduk Kdroly, szilAgyi Csenge,
Wunderlich J6zsef, Gados B6la, Luk6cs Sdndor 6s Ember Mdrk ldthatok. Az el6adds
monument6lis dfszlet6t Antal Csaba tervezte. A jelmezterv Pusztai Judit munkt\a. Az
elciad6s szfnpadi vdltozatdt Vecsei H. Mikl6s, V6ros R6bert 6s Eszenyi Enik6 k6szitette. A
diktdtort bemutatdsa 6ta kozel 50.000 n6zo l6tta m6r,2019-ban pedig meghiv6st kapott a
P6csi orszdgos sz[nh dzi r al6lkoz6 versenyprogramj6ba 6s Kolozsvdrra is.



Molndr Ferenc remekmfiv6t, 6s egyben legfontosabb darabjdt 201g. december 15-6n
Liliom immdr 110 6ve h6ditja meg a vildg

d6ja megihlette a vil6g nagy mUv6szeit. Orson
tt, lngrid Bergman pedig eljdtszotta Julikdt. A

Csenge. Ficsurt Orosz Akos, Marikdt Wask
szinhilz zsenidlis hazi szerzSie, Molndr Ferenc mfivei tov6bb 6lnek a Vig szinpaddn, A pel
utcai fiuk, a Jdtek a kast6lyban 6s A test6r uten rijabb
magyar drdmairodalom kiemelked6 alkot6s6t ifj. Vid
Levent6t, az el6adds dfszlettervez6j6t a szakmai zs(ri
jutalmazta.

Pesti Szinhdz

2018' els5 bemutat6ja a Pesti Szinhdzban m6rcius 2-An ifj. Vidnydnszky Attila etsd
vigszlnhAzi rendez6se, A. f6lkegyelmfi cim( el6adds volt. Dosztojevszkij egyik
legjelent6sebb mr.iveben a p6nz, az 6nz6s 6s a feluletess6g prioritdss6 valta* a mindenriipi
eletben. De vajon a krisztusi szeretet meg tudn6 menteni ezt. a p6nzk6zpont0, gyflolettcil es
6nz6st6l szenved6 vildgot? Tdbbek kozott erre a k6rd6sre probal valaiit taldlni a
Vfgsz[nh6z fiatal alkot6csapata. Az el6adds egyik kUldnlegess6ge, hogy minden szerepldt,
m6g az id6s karaktereket is szfnhdzunk fiatal mriv6szeij6tslz6k. n IOOO izerepekben Vecsei
H. Mikl6s, Orosz Akos, Petrik Andrea, Csap6 Attila, Tar hendta , Kirilly D6niel, 

'Zoian 
Aron Z.

Wunderlich J6zsef, aki zenei kozremrikod6k6nt is r6szt vett az el6adds l6trehozdsdban.

Az Arany J6nos eml6k6v alkalm6b6l Vecsei H. Mikl6s Arany Jdnos 6s pet6fi Sandor
levelez6seibcjl, elbesz6l6seib5l, valamint napl6bejegyz6seib6l k6szitett szindarabjdt ifj.
Vidny6nszky Attila rendez6s6ben 2018. mdjusdban mutattuk be a Pesti Szinhilzban. A
korabeli elbesz6l6sek, levelek 6s napl6bejegyz6sek alapjdn megirt szinmU, Arany
6lettort6net6n keresztul probdlja kozelebb hozni hozzdnk a kor nagyjainak szellemiseg6t. A
reformkori emberi kapcsolatok bemutatds6val, a mdrcius 15-i esemenyekhez tUzOO6 nitet<
megid6z6s6vel az el6adds vdlaszt keres arra, hogy mi kdzUnk van ma a 19. szAzad
gondolatisdgAhoz. A Kinek az69 alatt m6r senkije sincsen kUldnleges, interaktiv, igazi21.
szlzadi szinh6zi 6lm6ny, amely hatalmas sikert aratott szinhdzunk fiaial kozons6ge k6r6ben.
Az elciad6st 2018 szeptember6ben az M5 televizi6 rogzitette 6s k6sdbb m(sorra is kerult. Az
Arany J6nos 6let0tjdt 13 kepben, beavat6szhhAzi formdban megjelenit5 produkci6t a
hatdron tfli magyar kdzons6g is megismerheti, hiszen tobb szekelyloldi szhhdztol kapott
meghfv6st.

Bulgakov Biborsziget cimri kom6diaj6t Hegedris D. G6za rendez6 vitte szinre oktober 12-ena Pesti Szinhdzban. A mri egy szinhdzban jdtszodik, ahol a szinhilz a tdrsadalom
metaforAja. A kalandos tort6net 6s szereplSi - tobbek kozdtt Kern Andrds, Hegyi Barbara,
Orosz Akos, Fesztbaum B6la, Varju K6lmdn, Puzsa Patricia, Borbiczki Ferenc - a vigjdteki
helyzetekkel, a mulatsdgos emberek h6tk6znapi gondjaival, krizdelmeivel kitegitJek a
szfnpadot, 6s a bulgakovi zsenialit6snak koszonhet6en a kozons6g hahot6zva lehe-t ianrija
egy megszulet6 zen6s szinhAzi elSad6snak 6s a minket kdrUlvev6, fenyeget6 vildgnak, ahol
a cenzor szem6ly6ben megtestesulS hatalom is megkapja a magd6t. A Pestiben bemutatott
el6adds szovegkonyvet Elbert Jdnos forditdsa alapj6n Vecsei H. tvtiXtOs 6s a tdrsulat irta.



darabjdval zArta december 14-6n 2019. 6vi
l6addst Vall6 p6ter rendezte, amiben Hegedfis
cs Sdndor, Vecsei H Miklos 6s Bal6zsoviis eOit

er6s. Vajon lehets6ges utolag el6gt6telt venni
Vallo P6ter.

H6zi Szinpad

A VigszinhAzban 6vek 6t_a kdz6ppontban vannak a n5i alkot6k. A H6zi Szinpadon a
2018/2019-es 6vadban a n6i sorsok, n6i t6rt6netek kapjek a f6szerepet.

Uj alkotokent mutatkozott be a Vigben a hdromszoros Ork6ny 6szt6ndfjas ir6-rendez6, pass
Andrea, aki abszurd pszichothriller6t a VigszinhAz szilmdra lria. A vdndorkutya
6s-bemutat6iet 2018. okt6ber 5-6n tartottuk l Hdzi Szinpadon. Pass Andrea a tdrsulattal
elSszor dolgozott, darabjat maga rendezte. A f5szerepben Haldsz Judit mellett Majsai-Nyilas
Tunde, Tar Rendta,_ Kardcsonyi ZoltAn 6s Gilicze Mdrta ldthat6. Vendegmriv6szk6nt
csatlakozott az elSaddshoz Hirtling lstv6n, Petrik Andrea 6s Jdszber6nyi Gdbor. Az eldadds
2019-ben a DESZKA Fesztiv6lra is meghfv6st kapott.

A Budapesten 6s vid6ken is n6pszer( k2 fiiggetlen tdrsutat k6t vezet6je, Benko Bence 6s
Fdbidn P6ter Kozmikus mag6ny cimmel azfirb6li sz6mkivetettekr6l szolo izgalmas, zen6vel
teli sci-fit frt a Vigszinhdz szAmilra, melyet 2018. december 5-6n l6thitott eldsz6r a
kozons6g a Hdzi Szfnpadon. Az cisbemutat6 Kirdly Ddnielnek, a Vigszinhdz fiatal
szinmfiv6sz6nek elsci rendez6se. A tSszerepeket Ember M6rk, Szdnt6 BalAzs, Csiby
Gergely, Piti Em6ke, Gilicze Mdrta 6s Kardcsontyizoltilnjatsszdk.

A HAzi Szinpad befogadott el6ad6sai

A HAzi Szlnpadon v6ltozatlanul mfisoron tartottuk a fuggetlen szinhilzi szl6ra k6t fontos
tdncszinhdzi el5addsilt. A Trinet Egyrittes a S6vir6g, Grets6 ZoltAn t6rsulata az Orfeusz 6s
Eurtidik6 cimU el6_adds.sal szerepel a reperto6ron,. mely Veszpr6mben elnyerte a T6nc
Fesztiv6l t6dijet az Orszdgos 6s Nemzetkdzi Kort6rs Osszm(v6szetiTaldlkoz6n.

2018.6prilis 28-An a HAzi Szlnpadon Forgdch Andr6s Et6 fcitet nem marad cimri m(v6b6l
tadottunk felolvas6 szinh{zi el5ad6st 6s besz6lget6st Eszenyi Enikd, Hegedus D. G6za,
Lukdcs Sdndor, Csap6 Attila, Forgdch Andrds, vllamint Sdrkozy Bence, iJelenkor Kiad6
igazgat6jdnak kozremrikod6s6vel, V6r6s R6bert rendez6s6oen.



Vigszinhdzi programok

Magyar kultfrdhoz, 6s 6vfordur5hoz krithetd esem6nyek

Az 1956'os forradalomra 6s szabadsdgharcra eml6kezve , 201g. oktober 23-6n estem(sorra t(ztrik Nddas P6ter Taldlkozdi clmfi oariolat. A magyar irodatom egyiklegkiemelkeddbb alkotojdnak katartikus, mrilttal szembesit6 alkotdsa az eldadts nemzetkozisikerei utdn most utoljdra volt ldthat6 a Pesti Szinhdzban. Mindazok, akik szem6lyesen nemtudtak r6szt venni, a Facebook oldalunkon kapcsolodhatnak be itthonr6l 6s kulf6ldr6legyardnt, hiszen a Vfgszinhdz egyeduldllo modon, most el6szor kozvetitett el6addst eldben,hogy ezdltal a vildg egyik legszebb szerelmes tort6nete min6l tobb n6zonkh'zeljuthasson.

A Magyar Dr5ma Napi6n, a Pesti SzhhAzban a bemutatdsa 6ta nagy sikerrel jdtszott
Mondjad, Atikdm! cimf, J6zsef Attila 6letet bemutat6 darabunkat ldthatta ii<ozonseg, Vecsei
H. Mikl6s el5ad6s6ban.

A Pesti Szinhdzban rendkfvUl szinvonalas 6s gazdag mUsorral unnepeltrik Jozsef Attila
szUlet6snapjdt, a K6lt6szet Napjrit dprilis 14-6n.

Koncertek

fmm6r hagyomdnnyd v6lt, hogy a Vigszinhdz izgalmas repertodr elciad6sai mellett
koncertekkel is varj a kdzdns6get. 201-8-ban Haldsz Judit es Ruzsa Magdi telthdzas
koncertjei mellett kozons6gUnk ism6t elldtogathatott Magyarorszdg n6pszerri elciadoinak
mfisoraira is.

A Budapest 8,6r mdr hagyomdnyos febru6ri vigszinhdzi koncertje ez alkalommal is
hatalmas sikert aratott, mindk6t elSaddsuk 1OC'/o feletti ldtogatottsdgot produkalt.

A szinhdz szUlet6snapjdn, m6jus 1-j6n a Vigszinhilz szfn6szeibdl ell6 A Grund
vigszinhflzi fifzenekar koncertj6nek sikere ism6i minden vdrakozdst felUlmrilt, a sokoldalu
koll6gdk j6 hangulatri zen616sukkel hatalmas sikert arattak.

2018 m6jus 10-6n a Zsid6 Mriv6szeti Napok keretei kozott a Vigszinhdz adott otthont a
Defiant Requiem: Verdi Terezinben cimri kulonleges koncertdr6m6nak, amely a
theresienstadti koncetrdci6s t6bor rabjainak dllit eml6ket.

A Vigszinh6zban tavaly vend6gesked5k sor6t hazAnk ismert elcjadoi, Caramel 6s a Magna
Cum Laude egyuttes telthdzas koncertje z6rta.



Szlnhdzi beavat6, 6s befogaddst etdsegit6 programok

k6nt, az el
tartottunk
sz{mAra.

teremtrink, amelyek a fiatalok kreativitdsdt 6
osztonzi 1keL. Az eldaddsokhoz kapcsolodo fl
megbesz6liJk az adott darab f5bb motivumait 6s k6rd6seit, 6s j6t6kos feladatokon keresztUlelemezzuk, mirSl is sz6l az elSadils 6s hogyan k6thet6 a di6kok 6let6hez. A didkokmegismerhetik a szinhAz 6pulet6t, a mrikdd6sef es egy eldad6s szrilet6s6nek folyamatdt. Afoglalkoz6sok ingyenesek, 6s az utilna kovetkezd etolbas megtekint6s6hez a csoportoknak
kedvezm6nyt is biztosftunk.

Az elciad6sokhoz kapcsolodo, honlapunkr6l let
pedag6gusoknak nyrijtunk seglts6get, akik ta
szinhdzldtogatdsra. A pedag6gusok sz6mdra
k6szril6 el6addsainkat m6g a bemutato el6tt
r6sztvev6k kotetlen besz6lget6s sor6n tal6lkoznak az el6adds alkot6ival 6s szerepl6ivel,
9gyTa9 ,v6lem6ny6nek megismer6se c6ljab6l. Az 6rdekl5d6 tandrokat szivesen t6tjuk sajei
felk6szitS foglalkozdsainkon, hiszen az igy l6trejov6 tapasztalatcsere mindk6t f6l fejl6d6;6t
eredm6nyezheti.

Vendegj6t6kok a Vigszin h6zban

2018' dprilis 20-An a PS Produkcio nagysikerri Sakk cim( musical etdaddsdt ldthatta a
Vigszlnhdz kdz6ns6ge.

A Pesti SzinhAzban 2018-ban ket friggetlen szfnhdzi produkci6t is bemutattunk, hogy
kiteie,zzLk bar6ts6gunkat 6s tdmogat6sunkat fuggetlen mriv6sz bar6taink fel6. C6lunt, nolya Vigszlnhdz n6z5i is megismern6k azokat a nagyszerU alkotokat, akik 6vek 6];
fdradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a magyar szlnhdl kulturdt a lehet6 legsokoldalibban
ismerje meg a kozons6g. Cserna-Szab6 Andrds Srimmi cimU el6ad6sdt junius 12-6n
mutattuk be a k2 SzhhAz el6addsdban, mig Pass Andrea Napraforg6 cimfi darabjat j0nius
13-dn l6thatt6k an6z5k a Fuge Produkci6 vend6gszerepr6s6vel.

Hazai fesztiv6lok, vend6gszerepl6sek

A VlgszinhAz elSadAsainak siker6t bizonyitja, hogy az elmrilt 6vben is szdmos meghivdst
kaptak hazai 6s nemzetkdzi szinhdzi fesztiv6lokra.

A Vidor Fesztiv6l programj6ba a zsUri bevdlogatta Rudolf P6ter rendez6s6t, igy
NyiregyhdzAn 2O18-ban a L6vdtett lovagok k6pviselte szinhdzunkat 2018. augusztus 26-
An.

A Cseh Tamds dalaibol osszedllitott Kelet-nyugati p6lyaudvar cim[i eldad6sunk 201g.
dprilis 29-en az Egri Kulturdlis Kozpontban vend6gszerepelt nagy sikerrel.



Nemzetktizi egyiittm fk<id6sek, szakma i f 6rumok, krilf 6l di fesztiv6lok

mdnyunk szerint, 201g-ban is vend6gril liittuk kolozsvdri bar6tainkat,
a Rosmersholm, mig a pesti Szinh izban az Aki elz6ria az €lszakdt
attak be.

az elmflt 6vben n6gy eldaddssal is szerepelt az Allami Magyarn' A nagyszlnpadon a Tar6rkozdst es A per utcai firikai- a
a Miiglya 6s a Mondjad, Atik6m! cimfi el6addsunkat jdtszottuk

Az elismert n6met alkot6, Armin Petras rendez6se Stuttgartba is meghivdst kapott 201g-ban.
A Mriglyrit jrinius 6-dn j6tszottuk az Eur5pai szinhrizaklesztivritjrii.

A Vigszlnhdz t6rsulata 2018-ban mdr mdsodik alkalommal kapott meghfvdst rangos
nemetkozi szinhAzi fesztivdlra, Kin6ba. A Hiiborf 6s b6ke cimri eldaddsunkl,iniur 15-6n 6s
16-dn nagy sikerrel szerepelt a harbini Nemzetkdzi Szinhilzi Fesztivdl programj6ban.

2018-ban magyarorszdg legnagyobb prozai szinhAza, a Vigszinhdz els6 alkalommal
hirdetett nemzetkozi.szakmai programot fiatal rendezdk szdmAra-Eszenyi Enik6 vezet6s6vel.
A szeptember 20. 6s okt6ber 1. koz6tt megrendez6sre kerUl6 workihop alatt a sikeres
p6ly6zok Eur6pdban egyeduldll6 m6don ismerhett6k meg a nagyszinpadi munkafolyamat
sajdtossdgait' A Classperimental rendkfvuli lehetcis6get nyujt a tiitat renOezSgenerAcionak
arra, hogy szinhAzi szakemberek kozremrikdd6s6vel, kozvetlenll az alkot6ki6l nyerjenek
betekint6st a nagyszinpadi munkdba.

Europai Szinhiizi Unio

A Vigszlnh6z 2015 juniusdt6l az Eur5pai Szinhdzak Uni6jrinak teljes jogu tagja, ezzel
szlnhdzunk bekerult az eur6pai szinhAzi vi169 centrumdba, a magyarorsz6gi siinhalak kozul
jelenleg egyedulik6nt. Az UTE Sltal 6vente tobb alkalommal megrendez6sre kerul6
konferencidkon a szinhAz vezet6se minden alkalommal k6pviselteti magit. Szfnh6zunknak a
szervezetben betoltdtt hely6t 6s rangjdt jelzi, hogy R6ma, Mildn6, Portb, pr6ga, B6cs ut6n,
20'18-ban az UTE Budapesten, a Vlgszinhdzban tarlotta 6ves rendes kozgyriles6t 6s
szfnh6zunknak 2019-ben is fontos szerepet sz6n az Uni6 vezet6s6ge.

A Vigszinhdz elkotelezett a magyar szhhAzi 6rt6kek nemzetkozi terjeszt6s6ben, ez6rt
amellett, hogy a hazai kulturdlis 6let egyik fontos oszlopa, a novekv5 nemzetk6zi
6rdeklcid6snek is eleget tesz.



Szakmai mutat6k

5z6khelyi el6addsok

Megnevez6s 2018. 6v
terv

Bemutat6szdm (db) 11

Ebb6l saj6t bemutat6 (db) 11 9

El6addsszdm (db) 570 679

- Ebb6l sajdt elciaddsok sz6ma (db) 550 640

Fizet6 n6zSksz6ma (t5) 306 330 388.306

Jegybev6tel (e Ft) /nett6 jegybev6tet/ 811 248 1 064 804

Atlagos kihaszndltsdg valamennyi jdtsz6helyre (%) 85 96

Bev6telek

Kozhasznrj c6lra, mrikod6sre kapott t6mogat6s cimen a fenntart6t6l 976.200 e forint, a
kozponti k6lts6gvet6sbSl27.812 e forint, mds adomAnyozotol 1.148.222 e forint bev6telUnk
sz6rmazott. Az ut6bbi tetelb6l 1.146.223 e forint TAO t6mogatdsbol szdrmazott . A 2}1g-ban
realiz1lt - kordbbi 6vekhez kimagaslo 6rt6kri - TAO tdmogatds a 2016-os jegybev6tel utdn
i6ro, de csak 2018.janurdjdban utalt (igy 2018-ban felhaszndlhat6), valamint a t6rgy6vben
befogadhat6, de teljes eg6sz6ben 2018-as felhaszndldsri tdmogat6soknak kdszonhet6.

A jegy 6s b6rletbev6tel a 2017-hez k6pest nem vdltozott, a tervhez k6pest jelent6sen
emelkedett, els6sorban a magasabb el6ad6sszdm, valamint a k6zel teljes kihaszn6ltsdg
kdvetkezt6ben. Ruhatdri szolg6ltatasb6l 28.087 e forint, t6jelciaddsok 6rtekesit6s6b6l 4.723 e
f ori nt, kL1 lf old i e lciad6sokb 61 24.891 e f ori nt bev6tel u n k szarmazott.

A vdllalkozdsi tev6kenyseg bev6te16nek trilnyom6 tobbsege rekl6mszolgdltat6sb6l 6s b6rleti
dfjb6l all. A kordrbbi 6vekben szdmottev6 kamatbev6tel a jelenlegi kamatkornyezet
kovetkezt6ben l6nyeg6ben megszUnt.

A 2018. 6vben a 2017. 6vben el6rt nett6 jegybev6tel alapjan vehettunk ig6nybe TAO
t6mogatdst. A 2017. 6vi keret 6s annak felhaszndldsa a kovetkez6k6ppen alakult.

A VlgszinhAz 2017. 6vi TAO atapot k6pezdjegybev6tete
Befogadhat6 TAO (jegybev6tel 80%-a)
A szinhaz dltal befogadott, tdrsasagi ad6 terh6re kotott szerz6d6ses
6llomdny
A szerz6ddtt dllomdnyb6l id6ben 6tutalt osszeg
Befogadott / dtutalt TAO ardnya

1.048.349 e Ft

838.679 e Ft

838.669 e Ft
833.669 e Ft
99,4/"



2018-ban egyr6szt a 2Q16-os jegybev6tel ut6n kapott TAO tdmogatds 2o1g-ra dtcsrjsz6
r6sze, mdsr6szt pedig a 2017-es jegybev6tel utdn jAro tdmogatdsok teljes eg6sze
felhaszndldsra kerult.

2019-t6l a TAO t6mogat6s rendszer6t EMMI dltal nyrijtott, palyAzat utj6n elnyerhetd
tdmogatds vdltja fel

A VigszinhAzhozamai az elmult hdrom 6vben az alilbbiakszerint alakultak.

[e R] 201 6. 6v t6ny 2017.6vt6ny 2018.6vt6ny 2018/2017 (%)

Jegybev6tel 6s b6rlet bev6tel 6sszesen 867 261 1 064 38t 1 oil 80r 100,0401

ebbol TAO alapot k6pez6 bev6tel 850 480 1 048 349 1 038795 99,09%

K6zhaszn0 tev6kenys69 egy6b 6rbev6tele 46 92( oc u/t 52 13( 80,12Yr

Berleti dI Cll 376/l 27 675 735,36%

Brif6 0zeneltet6se 17 88( 19 02i 17 77t 93,44o/(

y'6llalkoz6si tev6kenys69 egy6b drbev6tele 12Ui 11 94( 10 901 91,230/c

Kozvetft ett szolg6ltat6s drbev6tele ( pl. tvlr4) 11 43t 361 43( 7 921 2,1gol

lrport 6rbev6tel 24 69a 13 24t 24 831 187,4901

&t6kesit6s nett6 6rbev6tele iisszesen 98',t 072 1 538 881 1 206 054 78,37o/t

Fenntart6i t6nrcgatas ( 1 +2-3) 741 60( 793 60( 976 20( 123,01%

1. BFO-tol az adott 6vben 6rkezett tdmoqatlsok
osszege 741 60( 793 60( 976 20( 123,01%

2. BFO-tOl kor1bban kapott, elhat6rott t6mogat6i
felold6sa

3, BFO-tOl adoft 6then kapoft tdmogat1s

elhatdrol 6sa kovetkezd 6we

Tao tdnogatds (a+b-c+d) 768 49a 362 78t 1 146 22i 31 5,95%

a) Adotl 6vben erkezeft tdrgyei TAO

tamogatdsok dsszege 583 491 JOZ /64 82862t 228,4101

b) Adott 6vben 6rkezeft eldzo 6i TAO

tAmogat1sok osszege 185 00( 31 7 59S

c) Kordbban kapott, elhatArolt Tao tbmogatAs

felolddsa

d) Adoft evben befolyt Tao tAmogatds

zl h atdro I 6 s a kdvetk ez 6 6we

%ly6zati tdnogat6s 5 94! 21 84t 28 88t 132,21Yt

fuy6b bevetel 15 57t 29 41i 7 94! 27,0101

foy6b bev6telek iisszesen 't 531622 1207 Ui 2 159 25( 178,80o/t

Aktiv6lt saj6t teljes itm 6nyek 6rt6ke 237 531 251 04i 252 16i 100,450

P6nzi,.i gyi m dive letek bev6telei I 24i 74 241 332,43o/o

Rendkiviili bev6telek

Hozamok iisszesen 2751 471 2 997 64 3 617 71i 120,69Yc



R6forditdsok

A szem6lyi jellegri r6forditdsok aranya az osszes r6forditds 51o/o-6t teszi ki. Tarsulatunk
rendkivul feszltett munkarendben dolgozott, a mrikod6s biztonsdgdt jelentci sajdt bev6tel
6rdek6ben, ez6rt jelent6s osszegri t0l6ra kifizet6s6re kerult sor a mrjv6szeti 6s mriszaki
6llom6nyban egyardnt. A tdrsulat tagjait munkaviszonyban foglalkoztatjuk, mert fontos
sz6munkra, hogy a munkav6gz6sb6l ideiglenesen, vagy v6glegesen kies6 alkalmazottaink
ne maradjanak tdrsadalombiztosit6si elldtdsok n6lkul. A 201g. 6vben ism6t emelked6
minimdlb6r 6s kotelezS b6rminimum miatt keletkezd b6remel6si kotelezetts6geinknek eleget
tetttlnk, s6t a b6rtorl6dds okozta feszults6gek csokkent6se 6rdek6ben b6remel6st hajtottunk
v6gre a torv6ny hat6lya ald nem es6 dolgoz6ink kor6ben is. Az emelked6 b6r- 6s j6rulek
k6lts6gek kompenzdl6s6,ra forrdst kaptunk a tulajdonost6l. A megtett b6rint6zked6sek
ellen6re, a fizet6sek m6g mindig alacsonyabbak n6lunk, mint a tdrsint6zm6nyekn6l, ez6rt
2019-ben tovdbbi b6remel6seket kell v6grehajtanunk a munkaerd elv6ndorlds6nak
meg6ll it6sa 6rdek6ben.

Az anyagjellegU rdfordit6sok tervezettn6l magasabb mert6k6t az indokolja, hogy a tervekben
szerepl6n6l l6nyegesen tobb elciaddst tartottunk, de ennek kdvetkezt6ben magasabb
bev6telt 6rtunk el' Az elSaddsszdm noveked6se pedig az anyagkolts6gek emelked6s6t is
okozza' Tovdbbi oka a kolts6gek ndveked6s6nek a sz6khelyen kfvul tartott eldaddsok
finansziroz6sa' 2017-hez k6pest az anyagjellegri rdfordit6sok jelentSsen cs6kkentek, mivel
elozd lzleti 6vben a tulajdonos egyszeri tdmogat6sban r6szesitette szfnh 1zunkat (361 milli6
F0.

A kordbbi 6vekben a fenntart6tol kapott kimagasl6 t6mogatdsnak koszonhet5 megvalosult
mfiszaki 6llagmeg6vdsi 6s korszerUsft6si feladatok mellett nem szabad megfeledkezni arrol,
hogy a FSv6rosi Onkormdnyzat tulajdondban l6vc5 VigszinhAz Nonprofit Kft. 6ltal kezelt
ingatlanok 6s berendez6seik sok esetben haszndlhatatlann6 v6ltak a Vigszinhdz 1994-es
utols6 rekonstrukci6ja 6ta eltelt 25 6vben, valamint a Pesti SzinhAz 1968-as 6tadds 6ta eltelt
kozel 50 6vben!

Szdmos surg6s6ggel kezelendcj feladat megval6sul6sa n6lkulozheteilen a szinhAz
mindennapos uzemel6s6hez (a teljesseg ig6nye n6lkul: szinpadtechnikai rendszerek tovdbbi
fel[jit6sa, elektromos fSeloszt6 fel0jitdsa, szcenikai vildgitdsi 6s hangositdsi eszkoz6k
cser6je, 6ptiletg6p6szeti rendszerek fel0jitdsa, stb), mivel el6re l6thatoan tobb olyan fokri
v6ratlanul bekovetkezS mfiszaki jellegf probl6ma is el6fordulhat, melyek a szrnh1z
biztonsdgos m Ukddtet6s6t vesz6lyeztetik.

Az els6sorban az 6pUlet alapvet5 tartoz6kaik6nt mrikddS osszetettebb rendszerek
meghibdsoddsdnak megel6z6se azonban nem minden esetben oldhat6 meg egy-egy ny6ri
ledllds alatt, hanem kiz6rolag egy nagyobb volumen[i generdl rekonstrukci6 biztosithat
keretet a feladatok elv6gz6s6re. Fenti okok is er6sitik a rekonstrukcio tervez6s6nek
megkezd6s6t, az aldbbi tovdbbi fontos feladat csopodok 6rint6s6vel:

szlnpadtechnika teljes ujratewezlse, a szinpadi t6r et6pit6se, az 6pulet vizesed6s6nek
megszUntet6se, a korroddlt 6puletgep6szeti berendez6sek csereje, az elavult
vil6gitdstechnikai park 6s hAlozat korszerr.isit6se, valamint a hangtechnikai rendszer
fejleszt6se 6s a teremakusztikai anomdli6k felszdmoldsa; a Vigszinhdz jelenlegi szfikos
irodai 6s raktdroz6si teruleteinek kib6vit6se.



Eredm6ny

A 2018. 6vi rizleti terv 6s t6ny adatok k6z6tti elt6r6st a kdvetkez 6 titbllzat sze m l6lteti.

Sorszdm T6tel megnevez6se 2018 teru 2018 t6ny Elt616s
a b d e
L A. Osszes kiizhasznd tev.bevdtele 2777 852 3 560 93! 783 081
2 l. Kcizhasznri c6 | ra, m(kcid6sre

kapott tdmogat6s 1 686 39C 2752235 465849

3 a. Alapft6t6l 951 20( 976zcr; 25 00(
4 b. Kdzponti kcjlts6gvet6sbcjl 3 00( 27 812 24812
5 c. Mds adomdnyoz6t6l 73219( II4822i 416031
6 2. Kozhaszn( tev6 ke nysegb6l

szArmaz6 bev6tel 889 41t 1 149 69t 26028(

7 3.Egy6b bev6tel 2 00( 6 595 4 595
8 4. P6nztigyi m(veletek bev6telei 5( 24 194
9 5.Sajiit e l6dl I i'tiisi eszk.aktiv.6 rt6 ke 200 00( 25216! 52 163
10 B.VSIlalkozdsi tevdkenys6g

bev6tele 35 40C 56774 21374

11 C.OSSZES BEVETEL 28t325t 36t7713 804 4s:
t2 D.Kiizhasznd tev6ke nys6g

r6forditisai 277147( 2823651 52 181

13 Anyagje I leg( r6ford ft6sok 871 47C 948248 76772
L4 Sze m6lyi jel lee( rdforditdsok 1 551 20C 144933( -L0'J.87C

15 Ert6 kcscikken6si I eir5s 333 7tr 378 35: M653
16 Egy6b rdfordft5sok L4 60C 47 09( 3249(
t7 P6 nzrievi m(ve lete k riiforditdsai 50c 624 L2t
18 E.Vil lalkozisi tevdkenys6g

riforditisai 970 
'

2t262 LL562

19 Anyagje I leg( rdford itdsok 4M 7 305 29s,
20 Szem6lyi jel lee( rdforditdsok 5 00( 13 66( 8 66€
2t Ert6 kcscikken6si leirds 10( 221 L21
22 Egy6b rdforditdsok 20c 6( -134
23 P6 nzrigyi m (ve letek rdfordit6sai c

24 F.osszEs nnronoirns 278t17( 284p9L3 63743
25 G.Ad6z5s e l5tti v5l lal kozdsi

eredm6ny 32 08t 77280rc 7Q7L2

26 H.Ad6f i zettisi kiite I e zetts6e t251 L251
27 l.Tdrgy6vi vdl lal kozisi eredm6nv 2570[ i,4261 8 561
28 J.Tdrgy6vi kiizhasznd eredm6 nv 5 388 737 2A 7309{J;
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A TAO tdmogatds 2018-ban a tervhez k6pest 434.065 e forinttal haladta meg a tervezetl
6rt6ket. Ennek koszonhet5en, valaminl az Alapit6t6l kapott t6mogatds n6veked6sevel a
kozhasznu c6lra, mrikod6sre kapott tdmogat6s osszesen 466.181 e forinttal haladta meg a
tervezett 6rt6ket.

Az elSad6ssz6m noveked6se, valamint a jiitsz6helyek remek kihaszn6ltsdgdnak
kovetkezm6nyek6pp a jegybev6tel 30%-kal haladta meg a tervezett m6rt6ket. Alapvet5en ez
okozta kdzhasznrl tev6kenys6gbdl sz6rmaz6 bev6tel tdbbletet.

Az anyagjellegri rdforditdsok a szakmai feladatok tulteljesit6s6nek ardnydban n6vekedtek, a
szem6lyi jellegri r6forditdsok a tervezett b6remel6sek hatdsdt mutatjdk.

A kolts6ges elSad6sok 6s az elmrilt 6vekben saj6t forrAsb6l megval6sitott beruhdz6sok
hat6sdra, a tervezett osszeget jelentdsen, 44.659 e forinttal meghaladta az 6rl6kcs6kken6si
lelrds is. A tobbletkolts6g viszont a 95%-os kihaszndltsdgon keresztul megt6rUlt a jegy 6s
b6rlet bev6telben.

A Vigszinhdz Nonprofit Kft. 2018-ban - 737 288 e forint kdzhaszn0, 6s 34 261 e forint
vdllalkozdsi eredm6nyt konyvelhetett el. Az 6vet osszess6g6ben 77l.S4g e forint pozitiv
ad6zott eredm6nnyel zArjuk. Ez minden v6rakoz6sunkat felUlmril6, kiv6l6 eredm6ny,
melynek f6 indik6torai a vArakozdson felUli TAO tdmogatds, a kiv5l6 repertodrnak, 6s
elsSrangU m(v6szeti teljesltm6nynek kdszonhet6 jegybev6teli t6bblet, 6s az 6sszerrj
kolts69gazddlkodds voltak.

Gondoskod6 Munkiiltat6 Program

2017. november 13-tol elindftottuk a HRCare Gondoskod6 Munkdltat6 programot,
amelynek keret6ben egy ingyenesen, anonim m6don hivhat6 telefonsz6mon tapasztalt
pszichol6gusok vdrjdk a hfvdsokat a nap 24 6rfiAban.

K6rnyezetv6delem

A Vigszinhdz a kdrnyezetv6delmi e16ir6sok betartdsa 6s betarlatdsa 6rdek6ben
kdrnyezetv6delmi tandcsado c6get alkalmaz. Tdrsasdgunk minimdlis osszeg[i
kornyezetterhel6si dijat fizet.

2016-t6la VfgszinhAztS6phlet6ben a szelektiv hullad6kgyfjt6s megvalosult, a kommundlis
hullad6k tartiilyok szallltdsi szdm6t csdkkentettuk, helyette bevezettuk a papir 6s mrianyag
hu I lad6kgyrijt6 tartdlyokat.

2017't6l energetikai szakreferenst alkalmazunk, aki szakmai megfigyel5k6nt 6s
tandcsadok6nt r6szt vesz a rendszeres energetikai auditdlds lefolytatds6ban, javaslatokat
fogalmaz meg energiahat6kony uzemeltet6si megolddsokkal, energiahat6konys6gi
fejleszt6si lehetcis6gekkel kapcsolatban.

2017-t5l az 6ptiletekben rizemel6 magas fogyasztdsri Uzemi reflektorokat 6s egy6b

f6nyforrdsokat folyamatosan cser6ljuk energiatakar6kos, kis fogyaszt6sri f6nytestekre.

1,L



Osszegz6s

A Vlgszlnh6z tdrsulatdnak illdozatos munkiija jelentcis eredm6nyeket hozott a 201g. 6vben.
Az ig6nyes m(v6sz szinhilzi profil mellett ism6t kiugr6an magas volt az el6ad6ssz6m, a
n6zSszilm 6s a jegybev6tel. ElSaddsaink sikeresek, n6zSkoz6ns6gunk sz6ma n6tt, 6s
f iatalodott, ldtogatottsdg u n k el6 rte a 96%-ot.

A TAO tdmogatdsra ig6nyt tart6 szervezelek szdm6nak gyors b6vul6se ellen6re is teljes
eg6sz6ben kimeritettUk befogadhato TAO keretunket.

Munkatdrsaink fizet6se n6mileg emelkedett, a 2019. 6vben tov6bbi b6rfejleszt6st tervezgnk.
Ennek m6rt6ke elsdsorban a TAO tdmogat6st felvdlt6 kozponti forr6s osszeg6t6l fugg.

A Vigszinhdz Nonprofit Kft.2O18.6vi gazddlkodds6r6l r6szletes informdciot nyrijtanak a
besz6molo mell6kletei.

Budapest, 2019. mdrcius 12.
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