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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Bethlen Téri Színház küldetése, hogy a hazai - és alkalomszerűen a nemzetközi - kortárs
előadóművészetek kiemelt befogadó helyszíne legyen, de mindenkor Erzsébetváros és szűkebb
környezetünk, külső-Erzsébetváros érdekeit és igényeit kiszolgálva. 2012. évi indulásától kezdődően a
befogadó program alapvetően 4 pillérre támaszkodik: tánc - báb - színház - gyermekprogramok, így
kiszolgálva a családi, a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt közönséget külön-külön és együttesen is. A
magas szakmai minőség biztosítása érdekében tapasztaltszervezeteket kértünk fel együttműködésre,
akik a befogadó program összeállításában is szerepet vállalnak.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Művészeti tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Művészeti tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

az előadó -művészeti szervezetek jogállásról szóló
2008. évi XCIX. törvény 1§ (1) bekezdésében, 3. § (1)
és (6)n

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

EU-s állampolgárok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

12,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Tehetségkutató és gondozó programjaink mindösszesen majd 12000 látogatót értek el: Találkozások,
Ifjú Koreográfusok Fóruma, G.A.P., Ambíció program, Fókusz program pályakezdő fotósoknak.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

0
0

Nyújtott támogatás
Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Ügyvezető
Összesen:

1 225
1 225

Tárgyidőszak

2 620
2 620

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Bethlen Téri Színház Kft.
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-2Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

1 225
69 423

2 620
105 326

0
0
0

0
0
0

0
69 423
75 498

0
105 326
110 524

3 342
75 495
-6 075

13 100
110 524
-5 198

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

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

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

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

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)

Bethlen Téri Színház Kft.
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Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Kh. Np. Kft.
Kiállítási program keretében fotókiállítások megrendezésére
NKA Fotóművészet Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.11.04.-2021.08.14.
500.000.450.000,450.000.500.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

450.000.-

450.000.Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Bethlen Galériéria 2020/2021-es kiállítási évadában kiállítási program keretében fotókiállítások
megrendezésére.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
A Bethlen Téri Színház programjainak támogatása

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
18.000.000

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

17.537.082
17.537.082
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

17.537.082

Felhalmozási
Összesen:

17.537.082

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A meghívott és vírushelyzetben újra- és újratervezett előadások PR-marketingjére és az előadásokhoz tartozó
tiszteletdíjakra.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Találkozások sorozat és Gang Színház projekt

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
10.000.000

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

10.000.000
10.000.000
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

10.000.000
10.000.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Találkozások sorozat és Gang Színház projekt: tiszteletdíjak, jelmez, díszlet, kellék.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Integrált akadálymentesített előadások a Bethlenben
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
5.000.000
3.632.000
3.632.000
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

3.632.000

Felhalmozási
Összesen:

3.632.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Két előadás játszásának és szervezésének költségei.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
X. Vendégváró Fesztivál megvalósításának támogatása

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
5.000.000

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

5.000.000
5.000.000
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

5.000.000

Felhalmozási
Összesen:

5.000.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
X. Vendégváró Fesztivál megvalósítása: Pr- és reklámköltségek, tiszteletdíjak.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
A Bethlen Téri Színház Ambíció sorozatának folytatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
4.000.000
3 170 790
3 170 790

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

3 170 790

Felhalmozási
Összesen:

3 170 090
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A próbafolyamatokon és előadásokon való közreműködés.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Progresszív, stílusos, kortárs
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
5.000.000
5.000.000
5.000.000

-

tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

5.000.000

Felhalmozási
Összesen:

5.000.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A próbafolyamatokon és előadásokon való közreműködés.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
„Ha mi árnyak nem tetszettünk” családi árnyékszínház létrehozása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
4.000.000
377.424
377.424
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

377.424

Felhalmozási
Összesen:

377.424

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Tárnok Marica célja az előadás létrehozásával és játszásával Büky Béla hagyatékának megismertetése, a technika
maivá, élővé tétele. Az árnyjáték remek technika ahhoz, hogy saját néphagyományaink újra közelebb kerüljenek a
befogadókhoz. Az interakción keresztül pedig – ami együtt éneklés és a játékba való bevonás – nemcsak a gyerekek,
hanem a felnőttek is újra részesei lehetnek a velünk élő hagyományoknak.
A készülő előadásnak igen fontos eleme a zene, amire Philipp György zeneszerző, karmestert kérte föl az alkotó.
Természetesen élőzenés előadás készül, ahol a népzenéből kiindulva a kortárs zenéig teljes utazáson vehet részt a
néző.
Minthogy az árnyékszínház nem elterjedt hazánkban, az előadáshoz szorosan kapcsolódva, annak része az is, hogy
a nézők egy jól kidolgozott formában maguk is kipróbálják a technikát, így válva a mese, az előadás részévé.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés .
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Bethlen – Marica Bábszínháza óvodai programja
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.07.01.-2021.06.30.
3.000.000.2.650.000 Ft

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

2.650.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

2.650.000 Ft

2.650.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Marica bábszínháza óvodai programjainak költségei
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés .
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:

A színház társadalmi érzékenyítést támogató programsorozata:
Találkozások és Gang Színház
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2021.07.01.-2022.06.30.
8.000.000.1 364 358 Ft

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

1 364 358 Ft
8.000.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 364 358 Ft

1 364 358 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Találkozások programsorozat előadásainak megvalósítása és továbbjátszása.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

A Bethlen Téri Színház mozgásművészetet megújító programja
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2021.07.01.-2022.06.30.
5.000.000.1.013.183,-

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

1.013.183.5.000.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.013.183.-

1.013.183.Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A feltörekvő nemzedék újító szándékú vagy akár kísérletező kedvű alkotói, társulatai előadásainak befogadására.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

A Bethlen Téri Színház határon túli programjai
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2021.07.01.-2022.06.30.
7.000.000.503 004 Ft

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

503 004 Ft
7.000.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

503 004 Ft
503 004 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Pr- és marketing, társulatok költsége, szervező, technikus.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

A Bethlen Téri Színház eszközfejlesztési támogatása
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2021.07.01.-2022.06.30.
5.000.000.1 434 749.-

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

1 434 749.5.000.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 434 749.-

1 434 749.Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A színház eszközparkjának kibővítése, felújítása, cseréje.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program megnevezése:

Közszolgáltatási szerződés előadóművészeti szolgáltatások tartós
biztosítására

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Budapest Főv. VII. Ker. Erzsébetváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2021.01.01.-2021.12.31.
3.000.000.3.000.000.-

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

3.000.000.3.000.000.-

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

3.000.000.-

3.000.000.Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A színház 2021 évben megvalósított programok, és a szorosan hozzájuk tartozó egyéb költségek fedezetére
használtuk a támogatást.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
A Metamorfózis elnevezésű programsorozat megvalósítására az IZP
alkotóinak

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

NKA – Imre Zoltán Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.01-2020.12.31.
1.000.000

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

408.228
408.228
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

408.228

Felhalmozási
Összesen:

408.228
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Metamorfózis programsorozatban megvalósuló két előadás, Mádi László: Harslet és Egyed Bea: Dark Matter
című produkciók létrehozására és megvalósítására (koreográfus, előadó és közreműködő tiszteletdíja, valamint
jelmez, díszlet, kellék)
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó
színházi intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar
alkotóműhelyek biztos budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A színház határon túli színházakkal való kapcsolatainak erősítése vendégjátékok befogadására
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-10-01 - 2020-05-31
1.500.000 Ft
111.400
111.400
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

111.400

111.400
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019-ben két külföldi vendégjáték valósult meg, november 7-én a Siciliano Contemporary Ballet: UNSIGHTED
kortárstánc előadás, amely egy dupla est második produkciója volt a DART Társulat: Nesama című darabja után.
December 7-én a Closingtown Orchestra: Rejtekutakon című progresszív világzenei koncertje mozgatta meg a
nézőket, melyen néhányan táncra is perdültek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az évadban továbbra is számos határon túli színházat terveztünk meghívni, köztük a Váróterem Projektet és
az Aradi Kamaraszínházat, ám sajnos a vírushelyzet miatt nem valósulhatott meg. 2020. januárban a Zentai
Magyar Kamaraszínház első alkalommal vendégeskedett a Bethlenben, a Vendégváró Fesztivál alkalmából.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
A (Nem) mindegycímű új előadás létrehozásának támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.01-2021.06.30.
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.500.000

1.500.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Pénzügyi lebonyolítóként partnerünknek, az Y Csoportnak egy összegben átutaltuk az összeget a produkció
létrehozására.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Vidéki bábszínházak bemutatóinak támogatása a Bethlen Téri Színházban
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.10.01-2021.06.30.
1.200.000
490.000
490.000 Ft
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

490.000 Ft

Felhalmozási
Összesen:

490.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Bethlen Téri Színházba befogadott vidéki bábszínházak bemutatóinak támogatására: tiszteletdíjak és
streamelés díja.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Külső-Erzsébetváros befogadó színházának működést kiegészítő
támogatása

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30.
30.000.000

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

9 699 160
9 699 160
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

9 699 160

Felhalmozási
Összesen:

9 699 160

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás tárgyévi összegét a színház épületének bérleti díjára, a színház reklám- és kommunikációs
költségeire, valamint az épület kisegítő személyzetének (takarítás, műszak, ...) fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Bethlen Téri Színház 2012 januárjában új befogadó- és produkciós színházként nyitotta meg kapuit. A Színház
küldetése, hogy a hazai és - alkalomszerűen - a nemzetközi kortárs előadóművészetek budapesti befogadó színházi
intézménye legyen, így kiemelten fontos, hogy a vidéki társulatok és a határon túli magyar alkotóműhelyek biztos
budapesti bázisa legyen, legyünk.
A pandémia alatti időszakban az online térbe költöztettük át előadásainkat, de hisszük, hogy mihamarább újra
személyesen is visszavárhatjuk nézőinket.

