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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 

 
Alkotóműhelyünk célja olyan produkció létrehozása, valamint meglévők forgalmazása, melyek elsősorban 
pedagógiai, érzékenyítő, a fiatalokat megszólítani és megragadni képes mondanivalót hordoznak, azzal együtt, 
hogy több generáció számára nyújtanak szórakozást, kulturális értékeket irodalmi és történelmi vonatkozásukkal. 
Repertoárunkban jelenleg három előadás szerepel, melyek egytől egyig a Zichy Szín-Műhely ősbemutatói, 
értékteremtő céllal létrehozott darabjai.  
A Zichy Szín-műhely repertoárja hűen tükrözi azt az elkötelezettséget, melyet az ifjúságnevelés, érzékenyítés, 
színházi eszközök segítségével történő értékmegőrzés és konzervatív értékközvetítése terén tanúsít társulatunk. A 
létrehozott produkciók nem titkolt szándéka, hogy modern megközelítésben, jelentős irodalmi és történelmi 
alkotók utókorra hagyott műveit elevenítik meg, mélyítik el és a mai kornak megfelelő értelmezhető, dekódolható 
formába öntik.  
Az „Arany balladák – másképp”,  a 20216-ban útjára indított „Színház az iskolákba megy” programsorozatunk első 
előadása, amelyet azóta is töretlen sikerrel játszunk itthon és a határon túli iskolákban, tanintézményekben. A 
sorozat következő produkciója Ady Endre halálának 100. évfordulójára készült kortárs, akadálymentesített, 
dokumentumszínházi előadás, ADYnemADYde címmel.  Repertoárunk harmadik előadása pedig Csukás István-
Dolmány Attila-Szitha Miklós: Utazás a szempillám mögött című zenés mesejátéka. 
A 2020 mindannyiunk számára egy rendkívüli év volt, hiszen a COVID-19 járvány következtében márciustól szinte 
teljes leállásra kényszerültünk. A bezártság, a családtól, a barátoktól való elszakadás, valamint a személyes 
találkozás hiánya közönségünkkel, mindannyiunk számára nagy kihívások elé állított bennünket.  Kihasználva 
azonban a technika adta lehetőségeket mi is átköltöztünk a „virtuális térbe”, ezért egy hosszútávú együttműködést 
kötöttünk a Visualrent Rendezvénytechnikai Kft-vel, akiknek a segítségével előadásainkat többkamerás felvétellel 
rögzítettük. A rögzített előadásokat a Jegy.hu online felületén, illetve az eSzínház platformján keresztül láthatta 
közönségünk. E mellett a weboldalunkon keresztül egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően 
egyedi link és jelszó segítségével biztosítottunk hozzáférést iskolák, tanintézmények számára, akik az online 
oktatás keretein belül láthatták „rendkívüli tanóra keretében” előadásainkat. 
 
 



 

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” összművészeti előadásunkat a 2020. március 11-i lezárás előtt 11 helyszínen, 16 alkalommal, 
3.203 diák és tanár láthatta. 
A „Színház az iskolákba megy” sorozat 2. részeként Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmával bemutatott 
kortárs, akadálymentesített, dokumentumszínházi előadásunkat – ADYnemADYde - több újbudai általános- és 
középiskolában, valamint a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban  vendégszerepeltünk. 
 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával kötött ötéves közszolgáltatási szerződés keretében 
sajnos a járványhelyzet miatt a vállalt négy előadás helyett csak kettőt tudtunk teljesíteni. 
A járvány következtében ősszel, bár az oktatás még tantermi keretek között folyt, de kulturális rendezvényekre 
már nem lehetett a diákokat elvinni, így a Lázár Ervin program előadásait sem tudtuk addig teljesíteni, amíg 
nem kaptunk hivatalos értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy a későbbiekben ezek a 
programok online formában is teljesíthetőek. A későbbiekben azonban a honlapunkon keresztül egyedi link és 
jelszó segítségével biztosítottunk hozzáférést a tankerületi iskolák számára oly módon, hogy nemcsak 
osztályonként, hanem egyénenként is meg tudták nézni a több kamerával rögzített előadásainkat.  
Az őszi leállás ismét az újratervezésről szólt.  
Vállalásaink között szerepel egy Pilinszky előadás létrehozása, amelynek bemutatója 2021-ben lesz, hiszen ekkor 
ünnepeljük a költő születésének 100. halálának pedig a 40. évfordulóját. Az előadást Turek Miklóssal a 
Versszínház alapítójával közösen hozzuk létre. A darab a költő kevésbé ismert és ritkán feldolgozott meséit 
dolgozza fel, a mindennapjainknak részét képező legmodernebb technológiák  (csevegő program, szimulátor, 
webkamera) segítségével. A „Létmesék kicsit és nagyon fölnőtteknek” címet viselő előadásunk zeneszerzője, 
Szitha Miklós, a Talamba Ütőegyüttes vezetője.  
A Zichy Szín-Műhely repertoárjának kialakításában fontos szerepet tölt be a magyar kortárs irodalom jeles 
alkotóinak műveit bemutató előadások színrevitele. Korábban két darabunk megírásában, illetve 
szerkesztésében (2018. Díszítők; 2019. ADYnemADYde) Csikós Attila drámaíró volt segítségünkre, most pedig 
az egyik legismertebb magyar író és költő művét, a József Attila-díjas Egressy Zoltán által jegyzett „Gordiusz” 
című komédiájának előkészületét tartottuk.  
A darab a Literautra Irodalmi Portál „karanténpályázatára” készült, ahol többszáz pályamű mellett egyszeri 
alkalommal, felolvasószínházi keretek között került bemutatásra. A darabot a szerző alkotóműhelyünk 
felkérésére kibővítette és véglegesítette. 

2020-ban az „Utazás a szempillám mögött” című zenés mesejátékból a 20 tervezettből 10 előadást tartottunk 
469 néző előtt. Az „ADYnemADYde” kortárs darabunkból a tervezett 20-ból 3-at, az „Arany balladák – 
másképp” című összművészeti előadásból a tervezett 43-ból 18-at tudtunk csak játszani. Az előbbinél 715, az 
utóbbinál 3.398 fő néző volt. A Lázár Ervin program elmaradt előadásait 2021 januárjától pedig folyamatosan, 
online formában pótoljuk. 

 

 

Előadó-művészet 

2011. évi CLXXV. törvény 

ifjúság, gyermek, magyarság 

4582 
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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 2340 2527 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

2340 2527 
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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 22060 21845 

         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 1500 0 

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)] 20560 21845 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 19883 23355 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 2827 7167 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 19883 23355 

K. Adózott eredmény 2177 -1510 

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: Működési költségek finanszírozása pályázat 

Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia 

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

Támogatás időtartama:  2020.03.01-2020.08.31 

Támogatási összeg:  800.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:  800.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

800.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  800.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 800.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 800.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A leállás miatt saját bevételeink a minimálisra csökkentek, ezért nagy segítséget jelentett az, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia a 2020-ra kiírt támogatási keretösszegéből 800.000 Ft-ot ítélt meg alkotóműhelyünk 
számára, amelyet állandó működési költségekre (bérleti díjak, telefonköltségek, stb.) fordítottunk.  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2020.06.01-2021.06.30 

Támogatási összeg:  25.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

7.192.058,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  25.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi 2.496.926,-Ft 

Dologi 4.526.569,-Ft 

Felhalmozási 168.563,-Ft 

Összesen: 7.192.058,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatást két előadásunk – Arany balladák – másképp”, „ADYnemADYde” – továbbjátszására; az „Utazás a 
szempillám mögött” című mesejáték élő zenekari átiratával a Talamba Ütőegyüttes közreműködésével, valamint a 
Pilinszky 40/100 évfordulóra készülő előadás létrehozására  - Turek Miklóssal a Versszínházzal együttműködve-  
kaptuk. 
A támogatás a hirdetési, szervezési költségek, fellépti díjak, műszaki, technikai közreműködők díjai, rendezési és  
előadások jogdíjai, streamfelvételek költségei, valamint  egyéb üzemeltetési költségek illetve kellékek, jelmezek, 
díszletek beszerzését, szállítását és karbantartását tették lehetővé. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

  

 
  



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:  400.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0 

- tárgyévben folyósított összeg:  400.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az „ADYnemADYde” kortárs, akadálymentesített, dokumentumszínház előadás online játszása újbudai általános 
iskolák számára (technikai díjak, jeltolmács, egyéb közreműködők díja) 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2020.06.01-2021.06.30 

Támogatási összeg:  5.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

2.407.160,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  5.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi 2.407.160,-Ft 

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen: 2.407.160,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás a  kulturális területen, hiányszakmában dolgozó – díszítő, világosító, műszaki szakember – 
bérköltségeire és annak járulékainak fedezésére szolgál 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 
Támogatási program megnevezése: Előadó-művészeti  szervezetek többlettámogatása 20-0136 
Támogató megnevezése: EMMI 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.06.01-2021.06.30 
Támogatási összeg:  2.100.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   
- tárgyévben felhasznált 

összeg:  
138.347,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  2.100.000,-Ft 
Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 

vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  
Dologi 138.347,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 138.347,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az ADYnemADYde kortárs, akadálymentesített, dokumentumszínházi előadás továbbjátszásának 
költségeit biztosította (művész közreműködők díja, technikai munkatársak díja, jogdíjak, stream felvétel 
költségei, jeltolmács díja) 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 20-0134 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2020.06.01-2020.06.30 

Támogatási összeg:  3.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  3.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás 2021-ben, Pilinszky János születésének . 100. és halálának 40. évfordulójára készülő „Létmesék kicsit és nagyon 
fölnőtteknek” című előadásának létrehozására fordítható. Az előadást Turek Miklóssal, a Versszínház megalapítójával 
közösen hozzuk létre,  a zeneszerző a Liszt Ferenc- díjas Talamba Ütőegyüttes vezetője, Szitha Miklós. amelynek ifjúsági 
előadása 2021. június 30-án a 6SZÍN -ben lesz látható.  
Az összeg az előadás létrehozásában közreműködő művészek (zeneszerzés, dramaturgiai és rendezési feladatok ellátása,) 
valamint jogdíj, műszaki közreműködők díja,  grafikus díja, stream felvétel költségei, díszlet és jelmezköltségeket fedezi 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 


