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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 

Budapest 

Bronz utca 
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Harmatiné Zichy Gabriella 

 
 
A 2021-es év első féléve még a világjárvány árnyékában telt, így élő közönség előtt nem tudtak játszani 
alkotóműhelyünk művészei, azonban készülve az újranyitásra, ez az időszak is aktív munkával telt. 
2021. március 12-én ősbemutatót tartottunk – ekkor még az E-Színház platformján keresztül streamelt 
változatban, majd a nyitást követően szeptember 14-én a 6SZÍN-ben – Egressy Zoltán: Gordiusz című 
karanténkomédiájának bemutatásával.  A darabot az író a Litera Irodalmi Portál karanténdráma pályázatára 
készítette, majd a Zichy Szín-Műhely felkérésére átdolgozta, kibővítette és véglegesítette.  
Ezzel az  előadásunkkal résztvettünk  a 2021. szeptember 16 és 26-a között,  az első, online térben rendezett  
színházi seregszemlén, az E-Színház  Fesztiválon.  
2021-ben volt Pilinszky János születésének 100. és halálának 40. évfordulója. A kettős évforduló méltó 
megünnepléséhez alkotóműhelyünk a MÜPA-val és a VersszínházTM-al közös produkcióval csatlakozott. A 
„World of Pilinszky”- Létmesék kicsit és nagyon fölnőtteknek című összművészeti monodrámában 
Pilinszky János négy kevésbé ismert meséjét láthatja és hallhatja a közönség a mindennapjainknak részét képező 
legmodernebb technológiák (csevegő program, szimulátor, webkamera) segítségével.  Az előadás dramaturg-
rendezője, valamint főszereplője Turek Miklós a VersszínházTM megalapítója. Az előbemutatót június 30-án a 
6SZÍN-ben tartottuk, a nagyszínházi bemutatót pedig 2021. november 15-én, két előadás keretében a 
MÜPA Fesztiválszínházában. Az előadás különlegessége, hogy Turek Miklós mellett élőben fellépett a darab 
zeneszerzője, a Liszt Ferenc-díjas Talamba Ütőegyüttes alapító tagja Szitha Miklós, valamint Galambos Péter és 
Gundel Takács Gábor is. 
Az év első felében folytattuk a 2019/20-as iskolai tanévről áthúzódó, a Lázár Ervin Programba bekerült „Arany 
balladák – másképp”, valamint Csukás István: „Utazás a szempillám mögött” című zenés mesejátékunk online 
közvetítéseit. E mellett iskolák számára lehetővé tettük, hogy rendkívüli tanóra keretében az Arany, valamint az 
Utazás a szempillám mögött című előadásunk mellett a korábban már rögzített ADYnemADYde kortárs 
dokumentumszínházi előadásunkat is megtekinthessék. 
2021 augusztus 27-28-29-én megrendezésre került – első alkalommal – az Eörvös 10 – Terézvárosi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Zrt. szervezésében a Terézvárosi Fesztivál, ahol alkotóműhelyünk külön sátorral, 
valamint előadásainkból több részlettel is vendégszerepelt. 
Az év második felében az újrainduló Lázár Ervin Program keretében újabb 7 tankerülettel kötöttünk 
szerződést, amelyből 2021 december végéig 4.600 másodikos kisdiáknak vittük el Csukás István: Utazás a 



 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

 

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: 

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.   
2021-ben az alábbi online előadásokat tartottuk: 

- Utazás a szempillám mögött  6 előadás 2.704 néző 

- Gordiusz                     1 előadás    386 néző 

- Arany balladák -másképp  6 előadás 6.206 néző 

- ADYnemADYde           3 előadás     271 néző 

ÖSSZESEN:               16 előadás 9.567 néző 

 

2021- ben az alábbi – nézők előtt megtartott – előadásokat tartottuk: 

 

- Gordiusz                                   4 előadás              476 néző 

- Utazás a szempillám mögött              23 előadás          5.088 néző 

- Arany balladák – női szemmel                  4 előadás                 88 néző 

- World of Pilinszky                                        3 előadás              568 néző 

ÖSSZESEN:                                            34 előadás      6.220 néző 

 
 

Előadó-művészet 

2011. évi CLXXV. törvény 

ifjúság, gyermek, magyarság 

20387 

szempillám mögött című mesejátékát. Ezzel az előadásunkkal vendégszerepeltünk  Szigethalmon, 
Balmazújvárosban, Pilisen is. Budapesten pedig a 6SZÍN-ben folyamatosan repertoáron tartottuk produkcióinkat. 
Még a pandémia idején hagyományt teremtve -igaz akkor még csak streamelt formában – egy külön meglepetéssel 
is szolgáltunk közönségünknek. Az Utazás a szempillám mögött című előadásunkat karácsony előtt a Talamba 
Ütűegyüttessel közreműködve, élőben játszottuk a 6SZÍN színpadán nagy sikerrel.  
Tovább folytattuk a „Színház az iskolákba megy” programramsorozatunkat, amelynek keretében 2021. 
szeptemberében Újbudán megrendezésre került kulturális rendezvénysorozat  - Eleven Ősz - egyik eseményeként 
bemutattuk az „Arany balladák – női szemmel” című összművészeti előadásunkat  a Kulturbunkerben. Ebből 
az előadásból a Budapest Főváros XI. kerülettel már három éve működő közszolgáltatási szerződés keretében több 
„rendhagyó irodalomórát” tartottunk a kerület iskolái számára. Ennek a támogatásnak köszönhetően a MÜPÁ-ban 
nagy sikerrel bemutatott „World of Pilinszky” című összművészeti monodrámát is láthatta a XI. kerület közönsége 
az Albertfalvi Közösségi Házban. 
2022-ben ünnepeljük korunk egyik legnagyobb költőnőjének, Nemes Nagy Ágnes születésének 100 
évfordulóját, amelynek előkészületeit, próbáit már ebben az évben elkezdtük. A bemutató 2022. január 14-én lesz, 
amikor Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset című, eddig még magyar színpadokon ilyenformán be nem 
mutatott keleti meséjének zenés változatát visszük színre a 6SZÍN-be. A meséhez Szitha Miklós, alkotóműhelyünk 
zenei vezetője írt zenét. 
 



Működésünk stabilitásához elengedhetetlenek azok a pályázati támogatások, amelyeket előadásaink 

létrehozásához, valamint továbbjátszásához nyújtottunk be az EMMI Előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatására kiírt tematikus pályázataira, valamint a Magyar Művészeti Akadémiához és a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz. Tovább folytattuk a 2019-ben a  Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával 

kötött ötéves közszolgáltatási szerződést keretében vállalt feladatainkat, amelynek keretében több kerületi 

iskolába vittük el előadásainkat a „Színház az iskolákba megy” projektünk keretében. 
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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 2527 2628 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

2527 2628 
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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 21845 91113 

         ebből:   

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

0 11 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 800 

E. Normatív támogatás 0  

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

0  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 21845 90302 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 23355 53578 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 7167 10434 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 23355 53558 

K. Adózott eredmény -1510 37535 

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: „PILINSZKY 100” szakmai program támogatása 0121-MMA-21-P 

Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia 

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

Támogatás időtartama:  2021.01.01-2021.12.31 

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 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

TM
 megalapítójával , 

valamint a MÜPÁ-val közösen hozzuk létre,  a zeneszerző a Liszt Ferenc- díjas Talamba Ütőegyüttes vezetője, Szitha Miklós, 
amelynek ifjúsági előadása 2021. június 30-án a 6SZÍN -ben volt látható. A nagyszínházi bemutatót 2022. november 15-én 
tartottuk a MÜPA fesztiválszínházában két előadás keretében. 
Az összeg az előadás létrehozásában közreműködő művészek díját fedezi. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Hiányszakmák bértámogatása 21-0018 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 

Támogatási összeg:  3.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1.897.089,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  3.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi 1.897.089,-Ft 

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen: 1.897.089,-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: 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:  800.000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0 

- tárgyévben folyósított összeg:  800.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az ötéves közszolgáltatási szerződés keretében 2021-ben 3 előadás tartottunk az „Arany balladák -női szemmel”, és 
1 előadást pedig a „World of Pilinszky” című előadásunkból a Grosics Gyula Általános Iskolában,  valamint az 
Albertfalvi Közösségi Házban. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Társadalmilag érzékeny, szórakoztató produkciók létrehozása 21-0435 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 

Támogatási összeg:  3.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

2.612.281,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  3.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi 379.419,-Ft 

Dologi 2.232.862,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 2.612.281,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Zichy Szín-Műhely repertoárján lévő, társadalmilag érzékeny produkciók továbbjátszása (Utazás a szempillám 
mögött, Arany balladák- másképp, Gordiusz). 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 

 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 
Támogatási program megnevezése: Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos produkció létrehozására 21-0445 
Támogató megnevezése: EMMI 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 
Támogatási összeg:  4.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   
- tárgyévben felhasznált 

összeg:  
1.458.230,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  4.000.000,-Ft 
Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 

vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  
Dologi 1.458.230,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 1.458.230,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját, amelynek méltó 
megünnepléséhez alkotóműhelyünk a költőnő magyar színpadokon még ilyenformán be nem mutatott 
keleti meséjének, az Aranyecsetnek a premierjére készülünk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 

 
  



Támogatási szerződés  

Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: „Közös gyökereink” határon túli programja 21-0444 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 

Támogatási összeg:  2.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  2.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi  

Felhalmozási  

Összesen: 0 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A „Közös gyökereink” pályázat keretében több előadás vendégszereplésére készültünk, amelynek helyszínei Dunaszerdahely 
valamint a Kassai Thália Színház. A tervezett előadásokat a szlovákiai vírushelyzet miatt 2022 tavaszára kellett áttennünk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: Eszközfejlesztési pályázat 21-0098 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 

Támogatási összeg:  1.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

972.258,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  1.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi  

Felhalmozási 972.258,-Ft 

Összesen: 972.258,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Alkotóműhelyünk az elnyert eszközfejlesztési támogatást hang- és fénytechnikai eszközparkunk kibővítésére és 
korszerűsítésére fordította. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: „Arany balladák – másképp” 21-0077 

Támogató megnevezése: EMMI 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 

Támogatási összeg:  15.000.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

10.505.064,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  15.000.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 9.740.393,-Ft 

Felhalmozási 764.671,-Ft 

Összesen: 10.505.064,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az egyedi támogatás előadóművészeti működési költségekre, valamint a  repertoáron lévő darabjaink továbbjátszására 
fordítottuk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 
  



Szervezet neve:  Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft 

Támogatási program megnevezése: A Színház az iskolákba megy projekt 108117/05422 

Támogató megnevezése: NKA 

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

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.12.31 

Támogatási összeg:  2.550.000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg:   

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1.950.000,-Ft 

- tárgyévben folyósított összeg:  2.550.000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 

Személyi  

Dologi 1.950.000,-Ft 

Felhalmozási  

Összesen: 1.950.000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját, amelynek méltó 
megünnepléséhez alkotóműhelyünk a költőnő magyar színpadokon még ilyenformán be nem mutatott 
keleti meséjének, az Aranyecsetnek a premierjére készülünk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 


