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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 
 
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 
alaptevékenységként vállalja, hogy az általa üzemeltetett Váci Dunakanyar Színházban naptári 
évenként 2 új produkciót hoz létre, továbbá legalább 68 előadást tart. A rendelkezésre álló költségvetés 
függvényében minden évben megszervezi a V4 Fesztivál és Színházi Találkozót. 
 
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. közhasznú kiegészítő tevékenységként vállalja, hogy 
jelentős szerepet vállal a város kulturális életében, közösségi eseményei bemutatásában, 
népszerűsítésében. Gyermek- és ifjúsági programokat szervez, színházi beavató foglalkozásokat tart. 
Igény szerint biztosítja a színház épületét az önkormányzati programok megtartásához. A társaság 
alapító okirat szerint meghatározó célja segíteni a Vácott élők művészeti és kulturális fejlődését, a 
színházi világ helyi megújulását, a térség kulturális értékeinek felkutatását, összegyűjtését és védelmét. 
 
Az alábbiakban mutatjuk be a Váci Dunakanyar Színház 2016. évi eredménykimutatását alap- és 
vállalkozási tevékenység szerinti bontásban: 
 

Előző év Tárgyév Sor-
szám 

A tétel megnevezése 
Alaptev. Váll.tev. Összesen Alaptev. Váll.tev. Összesen 

1 
Értékesítés nettó 
árbevétele 

41 822 1 672 43 494 40 558 9 121 49 679 

2 
Aktivált saját 
teljesítmények értéke 

      

3 Egyéb bevételek 97 324  97 324 91 383  91 383 
 ebből:        

  

- tagdíj, 
alapítótól 
kapott befizetés 

 
 

   
 

  - támogatások 96 508  96 508 90 559  90 559 

4 
Pénzügyi műveletek 
bevételei 

96  96 129  129 

A 
ÖSSZES BEVÉTEL 
(1+2+3+4) 139 242 1 672 140 914 132 070 9 121 141 191 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
bevételei 

139 242  139 242 132 070  132 070 

5 
Anyagjellegű 
ráfordításai 

104 185 48 104 233 90 718 50 90 768 

6 
Személyi jellegű 
ráfordítások 

33 362  33 362 42 501  42 501 

 ebből: 

- vezető 
tiszségviselők 
juttatásai 

3 000  3 000 4 650  4 650 

7 Értékcsökkenési leírás 2 805  2 805 6 398  6 398 
8 Egyéb ráfordítások  174  174 1 285  1 285 

9 
Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

76  76 28  28 

B 
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 
(5+6+7+8+9) 

140 602 48 140 650 140 930 50 140 980 

 ebből: 

- közhasznú 
tevékenység 
ráfordításai 

140 602  140 602 140 930  140 930 
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C 
ADÓZÁS ELŐTTI 
EREDMÉNY (A-B) -1 360 1 624 264 -8 860 9 071 211 

10 
ADÓFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG  1 1  8 8 

D 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
(C-12) 

-1 360 1 623 263 -8 869 9 072 203 

 
 
 
 
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
 
A Váci Dunakanyar Színház 2013 óta meghatározó szereplője a Dunakanyar régió kulturális 
életének. Az intézmény nemcsak befogadó színház, hanem meghatározott tematika alapján, 
évről évre több saját produkciót, ősbemutatót bemutató kulturális intézmény, amely 
életének meghatározó mérföldköve volt a Nemzeti Színházzal 2014-ben kötött stratégiai és 
szoros szakmai együttműködés. A színház „saját fesztiválja” a 2013 óta évente megrendezésre 
kerülő V4 Fesztivál és Színházi Találkozó mára a V4 régió egyik legrangosabb nemzetközi 
kulturális fesztiváljává nőtte ki magát, legutóbb több mint 9000 látogatót megmozgatva. A 
színház stratégiai törekvése, hogy működése túlmutasson a klasszikus színházi platformon, 
ezért számos kapcsolódó kulturális, művészeti és ifjúságnevelő tevékenységet végez, ilyen 
az említett fesztivál, a színház aulájában megszervezett állandó és időszakos kiállítások, 
valamint drámapedagógiai nevelési programok. 
 
 
2.1. Előadó művészeti tevékenység 
 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó művészeti tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008.évi XCIX. tv. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi 
CLXXXIX. tv. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A régió kultúrát szerető lakossága 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40.000 fő 
 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
 
A 2016-os évben is a folyamatos fejlődés jellemezte működését. Az önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződésben vállalt 68 előadás megtartásának maradéktalanul eleget tudott tenni, sőt 
ezt a számot jócskán felülmúlta, hiszen összesen 94 előadást tartott 2016-ban, ebből célkitűzéseinknek 
megfelelően jelentősen nőtt a vendégjátékok száma 19 tájelőadást tartottunk. Fizető nézőszámunk 
20.795 fő volt. A bérlet- és jegyár-bevételünk nettó 37.895 eFt lett. 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 

Megnevezés Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

Állami támogatás   

Önkormányzati támogatás 18 000 25 000 

Pályázatokon nyert támogatások 55 811 47 850 

TAO terhére kapott támogatások 22 068 16 791 

Egyéb támogatások 629 918 

Összesen: 96 508 90 559 
 
 
 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
 

Tisztség Előző év 
(eFt) 

Tárgyév 
(eFt) 

Ügyvezető 3.000 4.650 

Összesen: 3.000 4.650 
 
 
 
 
5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 
 

Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

B. Éves összes bevétel 140 914 141 191 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 
alapján átutalt összeg 128 119 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 140 786 141 072 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 140 650 140 980 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 33 362 42 501 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 140 602 140 939 
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Alapadatok Előző év 

(eFt) 

Tárgyév 

(eFt) 

K. Adózott eredmény 263 203 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 
 
 
 
6. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

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

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
 
 
 
 
7. Támogatási programok bemutatása 
 
 

Támogatási program elnevezése: Önkormányzattól kapott 2016 évi 
támogatás 

 

Támogató megnevezése: Vác Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016 év  

Támogatás összege (1000HUF)  25.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  25.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  25.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  25.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg Személyi: 1.800 eHUF 
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részletezése jogcímenként: (1.000 HUF) 

 Dologi: 23.200 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 25.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Vác Város Önkormányzatától kapott 2016. évi pénzügyi támogatásból az éves működési 
költségek egy részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A 2016 évi V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó megrendezése 

 

Támogató megnevezése: IVF  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  6.309 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  6.309 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  6.309 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.068 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 6.309 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6.309 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az International Visegrad Fundtól kapott pályázati támogatásból a 2016-ban immár negyedik 
alkalommal megrendezésre került V4 Fesztivál és Színházi Találkozóhoz kapcsolódóan felmerült 
költségeket fedeztük, úgy mint külföldi produkciók vásárlása, étkeztetés, szállás, technikai szolgáltatás. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A 2016 évi V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó megrendezése 

 

Támogató megnevezése: NKA Miniszteri keret  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  
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Támogatás összege  (1000HUF)  5.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  5.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  5.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 5.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó 2016-ban már negyedik alkalommal 
került megrendezésre, folytatva az előző években megkezdett határokon átívelő színházi 
együttműködést. Változatlanul a visegrádi országok három neves teátruma volt partnerünk: a 
lengyel Jan Kochanowski Popular Színház, a cseh Zlín Színház, a szlovák Kassai Állami 
Színház. Negyedikként Magyarország képviseletében a Váci Dunakanyar Színház két 
előadással, Pozsagi Zsolt: A királytalálkozó ősbemutatójával, valamint Olt Tamás: Megadom 
magam című előadással vett részt. A saját előadások mellett egy kéthetes workshopon is részt 
vett a társulatok három- három tagja. A színházi műhelymunka irányítására és az előadás 
rendezésére a Váci Dunakanyar Színház igazgatója Yaroslav és Alla Fedoryshyn ukrán 
színész/rendező házaspárt kérte fel. A darab témája a közép és kelet-európai nemzeteket 
egyaránt érintő 1956-os forradalom, melynek 2016-ban ünnepeltük 60-adik évfordulóját. A 
nemzetközi workshop eredményeként egy részben improvizációra épülő, mozgásszínházi 
elemeket és kifejező hang- és fénytechnikai megoldásokat alkalmazó, nyelvtől függetlenül 
érthető, univerzális mondanivalóval rendelkező közös előadás született meg. A darab 
ünnepélyes bemutatására a fesztivál zárásaként július 3-án este került sor. 
A színházi előadásoknak a Váci Dunakanyar Színház biztosított helyet, míg az ezeket követő 
esti zenés színházi előadások és koncertek a Duna-parton zajlottak népszerű és elismert 
zenészek, zenekarok fellépéseivel. A támogatást a zenekarok tiszteletdíjára fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó 2016 című rendezvény 
megvalósítására 

 

Támogató megnevezése: NKA-Kulturális Fesztiválok 
Kollégiuma 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  3.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  3.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  3.000 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  2.700 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 3.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a fentebb bemutatott rendezvény kapcsán a zenekarok tiszteletdíjára és 
reklámköltségekre fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Minősítéssel nem rendelkező 
színház- és táncművészeti előadó-
művészeti szervezetek Emtv. 
szerint, 2016. évi működési 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  14.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  14.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  14.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  14.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 14.000 eHUF 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 14.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A színház üzemszerű, stabil működéséhez fizetett munkaerőre van szükség. A támogatást a 
dolgozók alkalmazására, bér és járulékfizetésre fordítottuk. 
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Támogatási program elnevezése: TAO támogatás  

Támogató megnevezése: GE Infrastructure Holding Kft.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  15.178 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  15.178 eHUF  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  15.178 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  15.178 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 15.178 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 15.178 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
GE Infrastructure Holding Kft-től kapott 2016. évi támogatásból az éves előadóművészeti 
tevékenységhez kapcsolódó költségek egy részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: TAO támogatás  

Támogató megnevezése: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs 
Rendszerek Kft. 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.613 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.613 eHUF  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.613 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.613 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.613 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.613 eHUF 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft-től kapott 2016. évi támogatásból az éves 
előadóművészeti tevékenységhez kapcsolódó költségek egy részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Egyéb támogatás  

Támogató megnevezése: Szelence Képviseleti Kft.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatás  
Szelence Képviseleti Kft-től kapott 2016. évi pénzügyi támogatásból az éves működési 
költségek egy részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Egyéb támogatás  

Támogató megnevezése: Horatio Film Kft.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  300 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  300 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  300 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  300 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  
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 Dologi:  300 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatás  
Horatio Film Kft-től kapott 2016. évi pénzügyi támogatásból az éves működési költségek egy 
részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: 2015/16-os évad színházi nevelés 
programjának megvalósítására 
2904/00916 

 

Támogató megnevezése: NKA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A 2016 tavaszán elindult a városban és térségben hiánypótló projektnek számító színházi 
nevelési programunk, melynek célcsoportja a középiskolás korosztály volt. Egy váci 
középiskolával kezdtünk együttműködésbe, a Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolával. A program négy alkalomból állt, 2016 februárjában 
indult, és 2016 májusában ért véget.  A foglalkozásokat -melyekre kétheti rendszerességgel 
került sor-, Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház művésze és Deés Enikő dramaturg, 
drámatanár tartotta. Egyszerre maximum 30 fő vett részt a képzéseken, melyek 1,5 óra 
időtartamúak voltak. A foglalkozásokon a tanulók megismerték azt a hosszú és kemény 
munkával járó folyamatot, melynek során egy darab színházi előadássá válik, azaz eljut a 
„laptól a színpadig”. Az ismeretterjesztésen és szórakozáson túl a drámajátékok célja a 
kompetenciáik fejlesztése, a személyiségfejlesztés volt. A támogatást a színházi nevelési 
program tantervének kidolgozására, az előadók munkadíjára fordítottuk. 
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Támogatási program elnevezése: Olt Tamás: Magadom magam c. 
elõadás Manna koprodukció 
megvalósítására 2943/00153 

 

Támogató megnevezése: NKA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.000 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatásból Olt Tamás: Megadom magam című zenés előadás bemutatása költségeinek egy 
részét fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Pozsgai Zsolt: A királytalálkozó c. 
elõadás megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: NKA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  1.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.500 eHUF 

 Felhalmozási:  
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 Összesen: 1.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatásból Pozsgai Zsolt: A királytalálkozó című előadás bemutatása költségeinek egy részét 
fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Yvonne... vendégjáték Arany 
Oroszlán Fesztiválon 108103/00917 

 

Támogató megnevezése: NKA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi:  500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen:  500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Váci Dunakanyar Színház sikerrel mutatta be a lengyel Witold Gombrowicz: Yvonne, 
burgundi hercegnő című előadását az ukrajnai Lemberg nívós, nagy múltra visszatekintő 
nemzetközi színházi fesztiválján. A támogatás összegét a társulat utaztatására fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A színház szakmai programjának 
megvalósítására a 2015/16-os évadban  

 

Támogató megnevezése: NKA igazgatósága  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  15.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.500 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  1.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
2015/16-ös évad második felének műsorát a korábbi évek tapasztalatai és a színház 
célkitűzései mentén alakítottuk ki. Célunk, hogy a térség közönsége a budapesti és vidéki 
teátrumok legújabb, elsőrangú produkcióit láthassa, anélkül, hogy ezért messzire kelljen 
utaznia.  Az előadások befogadásánál fő szempont a minőségi szűrés. Célunk, hogy sokszínű, 
izgalmas produkciókat kínáljunk közönségünknek. Szélesíteni kívánjuk közönségünk 
látókörét, ami egy értőbb befogadói attitűd kialakulását eredményezi. Ugyanakkor nem 
feledkezünk meg a színház egyik alapvető funkciójáról, az igényes szórakoztatásról sem.  
A 2016 januártól májusig tartó időszakban továbbra is repertoáron maradtak az előző évadban 
sikerrel futott saját előadásaink. Emellett számos különleges produkciónak adott otthont a 
színház. A műfaji skálát tekintve is gazdag volt ez az időszak: nagyoperettet, verses estet, 
történelmi rockoperát, musicalt, bábelőadást, élőszereplős mesejátékot, vígjátékot és one-man 
showt is láthattak nézőink. 
A 2015/16-os évad második felében három saját bemutatót hoztunk létre, Olt Tamás: 
Megadom magam című zenés előadást, melyet Quimby slágerek ihlettek, Pozsgai Zsolt: A 
királytalálkozó című bemutatót, mely egyben a V4 Fesztivál és színházi Találkozó 
nyitóelőadás volt, valamint a Yaroslav Fedoryshyn vezetésével egy kéthetes workshop 
keretében készült „1956” című produkciót. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A színház szakmai programjának 
megvalósítására a 2016/17-es évadban  

 

Támogató megnevezése: NKA igazgatósága  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  15.000 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  7.000 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  7.000 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  7.000 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 7.000 eHUF 
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 Felhalmozási:  

 Összesen: 7.000 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az előző évadtól kezdve működési formánk átalakuláson megy keresztül, évi három-öt saját 
produkciót mutatunk be, fokozatosan kiépítve a színházhoz kötődő színművészek és alkotók 
körét, de emellett természetesen továbbra is befogadó színházként működik a Váci Dunakanyar 
Színház, ahol egyaránt bemutatkoznak független társulatok és produkciók, játszóhellyel nem 
rendelkező társulatok, valamint kőszínházak produkciói is.  
Egy saját bemutatóval -egy fergeteges Neil Simon komédiával, Az utolsó hősszerelmessel– 
nyitottuk meg a 2016/17-es évadot, Bakos-Kiss Gábor rendezésében, Magyar Attila, Molnár 
Gyöngyi, Pataki Szilvia és Pikali Gerda főszereplésével. Az évad további részében saját és 
befogadott előadások mellett különleges programoknak -kiállítás, versfesztivál- is otthont adott 
intézményünk. A támogatást a Váci Dunakanyar Színház 2016/17 évad szakmai programjának 
megvalósítására (műsorok vásárlása, tiszteletdíj, jelmez, díszletköltség, szállásköltség, reklám- és 
propagandaköltség, nyomdaköltség, szerzői jogdíj, szállítási költség, dokumentálás költsége) 
fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: A Beregszászi Illyés Gyula Magyar 
Nemzeti Színház vendégjátéka 
befogadása 

 

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  1.300 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.300 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  1.300 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 1.300 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1.300 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Lila akác című előadásának befogadására 
fordítottuk. 
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Támogatási program elnevezése: A színház elõadásainak beregszászi 
vendégjátékára 

 

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  400 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  400 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 400 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen:  400 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást Olt Tamás: Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora című előadásunk 
utaztatására és bemutatására fordítottuk a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházban. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Minden kezdet nehéz... c. elõadás 
belföldi forgalmazása 

 

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  150 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  150 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 150 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 150 eHUF 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Thália Humorfesztiválon mutattuk be Olt Tamás: Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora 
című vígjátékunkat, mely után a darab írója és rendezője Olt Tamás a zsűri különdíját, Vándor Éva 
pedig a legjobb színésznőnek járó díjat vehette át. A produkció utaztatásának költségeire fordítottuk a 
támogatást. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Négyzetgyök c. elõadás belföldi 
forgalmazása 

 

Támogató megnevezése:   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  241 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  241 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  241 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 241 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 241 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást Négyzetgyök című előadásunk Gózon Gyula Kamaraszínházban való bemutatására 
fordítottuk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: 1956 a színfalak elõtt és mögött 
KKETTKK-56P-04-0332 

 

Támogató megnevezése: Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  3.500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  3.500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  3.500 eHUF 
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 -tárgyévben folyósított összeg:  3.500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi: 415 eHUF 

 Dologi: 3.085 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3.500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A színésztársadalomnak az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való 
részvételére emlékező kiállítás nyílt a Váci Dunakanyar Színházban október 15-én 18 órakor. 
A forradalom 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával megvalósuló 
kiállítás megrendezésére Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója Lencsó 
László muzeológust kérte fel. A kommunista diktatúra megrendüléséhez vezető 1956-os 
események a színház világát sem hagyták érintetlenül, az általunk rendezett kiállítás 
színészsorsokon és színházi előadásokhoz kapcsolódó történeteken keresztül igyekezett képet 
festeni arról, milyen változások történtek a forradalom előtt és után a színpadon és a színfalak 
mögött, kiemelt figyelmet fordítva a színház és a hatalom viszonyára. A kiállítást a 2016. 
október 15-ei megnyitótól 2017 áprilisáig több mint tízezer érdeklődő látta. A kiállítás 
létrehozásának költségeit a támogatásból fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Olt Tamás: Magadom magam c. 
elõadás bemutatása a Gózon Gyula 
Színházban 3416-03-0053/16 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  350 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  350 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  350 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  350 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 350 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen:  350 eHUF 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást Olt Tamás: Megadom magam című előadásunk bemutatására fordítottuk, mely öt 
alkalommal szerepelt a Gózon Gyula Kamaraszínház bérletében. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Yvonne... vendégjáték Nemzetközi 
Gombrowicz Fesztiválon 3416-04-
0114/16 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:   500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  500 eHUF 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatásból Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő című előadás utaztatását 
fedeztük a lengyelországi Radomban megrendezett 12. Nemzetközi Gombrowicz Fesztiválon, 
ahol a leglátványosabb előadás díját nyerte el színházunk. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Pozsgai Zsolt: Királytalálkozó c. 
elõadás õsbemutató 3416-02-0071/16 

 

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  600 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  600 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  600 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:  600 eHUF 
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Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 600 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 600 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatásból Pozsgai Zsolt: Királytalálkozó című bemutatónk létrehozása költségeinek egy részét 
fedeztük. 
 
 
 

Támogatási program elnevezése: Olt Tamás: Magadom magam c. 
elõadás megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: NKA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Éven belül  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 eHUF 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  500 eHUF 

 -tárgyévben folyósított összeg:   

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: (1.000 HUF) 

Személyi:  

 Dologi: 500 eHUF 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 eHUF 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatásból Olt Tamás: Megadom magam című zenés előadás bemutatása költségeinek egy 
részét fedeztük. 
 
 
 
Vác, 2017. április 20. 
 
 

a vállalkozás vezetője 
(képviselője) 


