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1. Szervezet azonosító adatai 
 

1.1 Név 
 

Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

 
1.2 Székhely 

 
Irányítószám: 1163 Település:   
 

 

Közterület neve:  Közterület jellege: 

 

Házszám:    Lépcsőház:         Ajtó:     

 
 
1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 
 
 
1.4 Szervezet adószáma: 
 
 
1.5 Képviselő neve:  
 
     

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

Budapest 

Bronz utca 

33   
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Harmatiné Zichy Gabriella 

Az összművészeti produkcióink témája a mai Magyarország fontos társadalmi kérdései, így színházunk a 

közösséget szolgálja, és ha kell, házhoz viszi a kultúrát. A Zichy Szín-Műhely tagjaiként feladatunknak tekintjük, 

hogy a jövő nemzedékét nyitottá tegyük a művészetek és a magyar irodalom iránt.  

Repertoárunk színes, minden generációnak van mondanivalónk. A színművészeink különböző művészeti 

ágban, de közös téma mentén alkotnak és állítanak színpadra egyedülálló előadásokat. Darabjainkat utazó 

színházként az egész Kárpát-medencében igyekszünk bemutatni.  

 



 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:   
  

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  
 

 

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
  
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             

  
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A 2016-ban útjára indított „Színház az iskolákba megy” programsorozatunk keretében bemutatott 

„Arany balladák – másképp” című összművészeti előadásunkat továbbra is nagy sikerrel játsszuk itthon és a 

határon túli magyarlakta területek általános és középiskoláiban. Ennek a sikernek is köszönhető, hogy a 2019 

őszén elindult Lázár Ervin Program keretében 7 tankerülettel kötöttünk szerződést, így a 2019/20-as 

iskolai tanévben közel 15.000 diák és pedagógushoz visszük el hallhatatlan költőnk műveit, amely a 

Nemzeti Alaptanterv elválaszthatatlan része mind a mai napig. A hetedik évfolyamos diákok a költő művei 

mellett betekintést kaphatnak egy méltatlanul elfeledett, a XIX. század legnagyobb romantikus festőjének, Zichy 

Mihálynak a páratlan művészetébe is. 

A programsorozat folytatásaként Ady Endre halálának 100. éves évfordulójára emlékezve 

„ADYnemADYde” címmel, rendhagyó, akadálymentesített, kortárs dokumentumszínházi 

előadást hoztunk létre. A költő életútja és művei nyomán létrehozott szépirodalmi alkotás írójaként egy 

kortárs drámaíró-dramaturgot, Csikós Attilát kértük fel. 

A teltházas bemutatót 2019. szeptember 27-én a Hatszín Teátrumban tartottuk. 

Előadásunkkal 2019. október 17-én vendégszerepeltünk a Váci Dunakanyar Színházban megrendezésre került 

Kaleidoszkóp VERSfesztiválon, ahol az előadásunkban Ady Endrét megszemélyesítő Tzafetás Roland 

színművészünk megkapta a „Legjobb férfi színész” díjat. Előadásunkkal a Hatszín Teátrumban tartott 

előadások mellett 2019 őszén a XI. kerületi általános- és középiskolásoknak játszottuk, összesen 7 alkalommal. 

Az össznézőszám 1.102 fő volt. 

Továbbra is nagy sikerrel játsszuk a 2018 májusában bemutatásra került Csukás István mesejátékot. Az „Utazás 

a szempillám mögött” című zenés darab modernebb kivitelezésben, de régi értékek megtartásával 

mutatja meg a mese örök és halhatatlan erejét. Előadásunkat a Hatszín Teátrum színpadán rendszeresen 

láthatja a budapesti közönség, de  vendégszerepeltünk többek között Gödöllőn a Művészetek Házában, a 

Budapesti Nyári Fesztivál keretében a Városmajori Szabadtéri Színpadon, a Sárkányfesztiválon a balatonszárszói 

Csukás Színházban, a Dabasi Napok keretében a Kossuth Művelődési Házban, a Klauzál Gábor Művelődési 

Központban a novemberben megrendezésre került „Rajzfilmünnep” keretében.   

 

Előadó-művészet 

2011. évi CLXXV. törvény 

ifjúság, gyermek, magyarság 

3602 
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  Szervezet neve: 

Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

    

    

    

 
 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Ügyvezető 1035 2340 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

1035 2340 

 
 

 



   

  

  Közhasznúsági melléklet 

   
   

 
Szervezet neve: 

Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

 

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                               (Adatok ezer forintban.) 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 26406 22060 

         ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 1500 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 26406 20560 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 24686 19883 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 1356 2827 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 24686 19883 

K. Adózott eredmény 1721 2177 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x 
 

 
 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] x 
 

 
 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]  
 

x 
 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

x 
 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] x 
 

 
 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]  
 

x 
 

 

 
 



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Projekt megvalósítás támogatás 

Támogató megnevezése: NKA 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019-2020 

Támogatási összeg:  3.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  2.700.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

2.700.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  2.700.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 2.700.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 2.700.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás új produkció létrehozását segítette 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A “Színház az iskolába megy” programsorozatunkat az “Arany balladák - másképp” című összművészeti 

alkotással az országban, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken népszerűsítettük.  

A programsorozat folytatásaként Ady Endre halálának 100. éves évfordulójára emlékezve 

„ADYnemADYde” címmel, rendhagyó, akadálymentesített, kortárs dokumentumszínházi előadást 

hoztunk létre. A költő életútja és művei nyomán létrehozott szépirodalmi alkotás írójaként egy kortárs drámaíró-

dramaturgot, Csikós Attilát kértük fel. 

A teltházas bemutatót 2019. szeptember 27-én a Hatszín Teátrumban tartottuk. 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Működési támogatás 

Támogató megnevezése: Egyéb gazdálkodó szervezetek 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2018-2019 

Támogatási összeg:  17.670.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  10.000.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

10.000.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  0,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi 2.827.014,-Ft 

Dologi 7.172.896,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 10.000.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás a működési költségeket fedezte: hírdetési, szervezési költség, fellépti díjak, műszaki, tecnikai, rendezési és 
jogdíjak, valamint kellékek, jelmezek, díszlet beszerzését, szállítását és karbantartását tették lehetővé. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
A 2016-ban útjára indított „Színház az iskolákba megy” programsorozatunk keretében bemutatott 

„Arany balladák – másképp” című összművészeti előadásunkat továbbra is nagy sikerrel játsszuk itthon és a 

határon túli magyarlakta területek általános és középiskoláiban. 

A programsorozat folytatásaként Ady Endre halálának 100. éves évfordulójára emlékezve 

„ADYnemADYde” címmel, rendhagyó, akadálymentesített, kortárs dokumentumszínházi előadást 

hoztunk létre. A „színház az iskolákba megy” programsorozat keretében bemutatott  előadással a  költő 

életének meghatározó eseményeit és költeményeire inspirálóan ható emberi kapcsolatait egy olyan kortárs 

drámában figyelhetik meg a fiatalok, ami nem csak informál és szórakoztat, de egyszerre érzékenyít is, hiszen 

számos audiovizuális megjelenítés mellett, jelnyelvi tolmácsolással vannak kiemelve Ady költészetének 

metaforikus stílusjegyei. 

„Utazás a Szempillám mögött” című mesedarabot 2019-ben 17 alkalommal játszottuk közel 2.500 néző előtt.  

Budapesten és vidéken egyaránt.  

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Közszolgáltatási szerződés 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019.04.15-2025.12.31 

Támogatási összeg:  Minden évben a Közgyűlés által meghatározott összeg 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  1.500.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1.500.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  1.500.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 1.500.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás a működési költségeket fedezte: hírdetési, szervezési költség, fellépti díjak, műszaki, tecnikai, rendezési és 
jogdíjak, valamint kellékek, jelmezek, díszlet beszerzését, szállítását és karbantartását tették lehetővé. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
2019-ben ötéves közszolgáltatási szerződést kötöttünk a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzatával, amelynek keretében a „Színház az iskolákba megy” programsorozatunkat, valamint az 

„Utazás a szempillám mögött” című mesedarabunkat több iskolába és kulturális intézménybe vittük el a kerületbe. 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Könnyűzenei támogatás 

Támogató megnevezése: NKA 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019 

Támogatási összeg:  500.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  500.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

500.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  500.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 500.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 500.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás zenés mesejáték anagának kiadását tette lehetővé. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
Továbbra is nagy sikerrel játsszuk a 2018 májusában bemutatásra került Csukás István mesejátékot. Az „Utazás a 

szempillám mögött” című zenés darab modernebb kivitelezésben, de régi értékek megtartásával mutatja 

meg a mese örök és halhatatlan erejét. Előadásaink végén a gyerekek szívesen fotózkodnak a darab mesefiguráival, 

valamint az előadásunk zenei anyagát tartalmazó CD-t is dedikáltatják művészeinkkel.  A mesedarabot 

2019-ben 17 alkalommal játszottuk közel 2.500 néző előtt.  

 

 

 
 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 
Támogatási program megnevezése: Projekt megvalósítás támogatás 
Támogató megnevezése: NKA 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019.06.01-2019.09.27 
Támogatási összeg:  1.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  1.000.000,-Ft 
- tárgyévben felhasznált 

összeg:  
1.000.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  1.000.000,-Ft 
Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 

vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  
Dologi 1.000.000,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 1.000.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás új produkció létrehozását segítette 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
A “Színház az iskolába megy” programsorozatunkat az “Arany balladák - másképp” című összművészeti 

alkotással az országban, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken népszerűsítettük.  

A programsorozat folytatásaként Ady Endre halálának 100. éves évfordulójára emlékezve 

„ADYnemADYde” címmel, rendhagyó, akadálymentesített, kortárs dokumentumszínházi előadást 

hoztunk létre. A költő életútja és művei nyomán létrehozott szépirodalmi alkotás írójaként egy kortárs drámaíró-

dramaturgot, Csikós Attilát kértük fel. 

A teltházas bemutatót 2019. szeptember 27-én a Hatszín Teátrumban tartottuk. 

 
 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Projekt finanszírozási támogatás 

Támogató megnevezése: MMA 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019 

Támogatási összeg:  400.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  400.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

400.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  400.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 400.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 400.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Színház az iskolákba megy szakmai program megvalósítása 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A “Színház az iskolába megy” programsorozatunkat az “Arany balladák - másképp” című összművészeti 

alkotással az országban, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken népszerűsítettük.  

A programsorozat folytatásaként Ady Endre halálának 100. éves évfordulójára emlékezve 

„ADYnemADYde” címmel, rendhagyó, akadálymentesített, kortárs dokumentumszínházi előadást 

hoztunk létre. A költő életútja és művei nyomán létrehozott szépirodalmi alkotás írójaként egy kortárs drámaíró-

dramaturgot, Csikós Attilát kértük fel. 

A teltházas bemutatót 2019. szeptember 27-én a Hatszín Teátrumban tartottuk. 

 
 


