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1. A szervezet alapadatai 
    Lásd az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében 
 
2. Számviteli beszámoló részei 
-  Mérleg 
-  Közhasznú Eredménykimutatás  
-  Kiegészítő melléklet 
 
 
A fenti három kimutatás együtt alkotja a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját. 
 

 

 



 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A Társaság a 2019-es évben 50 000 e Ft költségvetési támogatást kapott működésére az 
Emberi Erőforrás Minisztériumtól. A támogatást teljes egészében felhasználta a társaság 
tárgyévben. A támogatással a Társaság 2020.02.12-ig elszámolt. 
 

A 2018 évi szja 1 % felajánlásokból 4 210 e Ft összeget kapott a társaság, melynek 
felhasználására 2020 évben kerül majd sor. 
 
A Társaság egyéb támogatóktól 21 977 e Ft Adományt kapott a tárgyévben. 
 
 
4.  Vagyon felhasználása 
A Társaság vagyona a döntően támogatásokból megszerzett pénzeszközök, melyek 
felhasználásáról utólag teljes mértékben elszámolunk az illetékes szerveknek. 
 
 
5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
A THEA Art Nonprofit Kft. 2019. évben cél szerinti tevékenységek keretében cél szerinti 
juttatást az eredménykimutatásban megjelölt közhasznú célú összegeket nyújtotta. 
 
 

6. A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének, 
illetve összegének kimutatása 
 
2019. évben kifizetett bérek összesen:           36 784 e Ft 
  
     
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

Előadóművészeti szervezetként az Átrium Színház művészi programját, a Mentőcsónak 
Egység színházi nevelési programját és az Átrium Galéria kortárs képzőművészeti 
bemutatóhely programját hajtottuk végre.  

Az Átrium a tudatosan és tendenciózusan, létezésünkre nézve szinte végzetesen 
lecsökkentett állami forrás ellenére, a közönség és a társulat, munkatársaink, alkotóink, 
kultúrapártoló magánemberek segítségével az alábbi előadásszámokkal zárt 2019-ben: 

Saját előadások száma: 238 

Saját vidéken: 29 

Saját Budapesten, de külső helyszínen: 14 

Saját előadás külföldön: 5 



Összesen: 286 előadás 

Befogadott előadás az Átriumban: 43 

Tervezett bemutatóinkat törölni kellett, a szervezeti struktúrában leépítést kellett eszközölni 
a túlélés érdekében. A THEA szervezésében létrejövő előadásokat a nehezebb körülmények, 
a blokkosított játszás, az emelt jegyárak ellenére is több, 67 000 ember látta 2019-ben, az 
Átriumban megfordult nézők száma pedig meghaladta a százezret.  

Bemutatók az Átriumban és a Mentőcsónakban 2019-ben: 

2019. január 15. 

Így szerettek ők: Babits Mihály 
felolvasószínházi előadás 
írta és rendezte Réczei Tamás 
szereplők: Fekete Ernő, Kiss Diána Magdolna, Bercsényi Péter 

2019. május 1. 

Nassim Soleimanpour: Fehér nyuszi, vörös nyuszi 
játék egy részben – a Színműhely Alapítvánnyal közös előadás 
fordította: Ugrai István és Krámli András 
műszaki vezető: Czibor Attila 
asszisztens: Hajdu Bence 
producer: Szilágyi Mária, Zsedényi Balázs 
előadták: Kovács Máté e.h. (főpróba), Alföldi Róbert (bemutató), majd: Hernádi Judit, Balsai 
Móni, Medveczky Balázs, Scherer Péter, Stohl András, Hevér Gábor, Brasch Bence, Mucsi 
Zoltán, Znamenák István 

2019. szeptember 21. 

Így néztek ti 
felolvasószínházi előadás 
írta és rendezte Ugrai István 
szereplők: Brasch Bence, Fehér Tibor, Huzella Júlia, Varga Ádám 

2019. szeptember 21. 

Kakashinta  
felolvasószínházi előadás 
szerkesztette és rendezte Ugrai István 
szereplők: Fehér Balázs Benő, Tornyi Ildikó, Ugrai István 

 

 

 



Kiállítások: 

Kazovszkij 10 
Feketén-fehéren – válogatás Szalay Zoltán életművéből 
„CSAK” grafika 

 
 

 

 

 

   

 Közhasznúsági melléklet  

 2019. év  

   

 

1. Szervezet azonosító adatai 
 

1.1 Név 
 

THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft 
 

1.2 Székhely 
 

Irányítószám: 1088 Település:   

 

 

Közterület neve:  Közterület jellege: 

 

Házszám:    Lépcsőház:         Ajtó:     

 

 

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 

 

 

1.4 Szervezet adószáma: 

 

 

1.5 Képviselő neve :  

 

  

Budapest 

Bródy Sándor  utca 

17. 1.lép. 2/6. 

0 1 - 0 9 - 8 9 4 5 2 2 

1 4 2 2 6 2 3 8 - 2 - 4 2 

Nyulassy Attila 



 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A THEA az Átrium Színházban ebben az évben folytatta azt a programot, amelyet eddig is 
képviselt: szórakoztató, jellemzően műfaji alapanyagból minőségi, rétegzett, nézővonzó, 
ugyanakkor társadalmilag érzékeny, kritikus szemléletű, kérdéseket megfogalmazó színházi 
előadások bemutatását, friss, kortárs dramaturgiai megközelítésben, eredeti szerzői 
(rendezői) megfogalmazásban, kiegészítve a galéria kortárs és félmúltbeli képzőművészetet 
reprezentáló tevékenységével, az ifjúsági színházi programmal és egyéb, társadalmi 
felelősségvállalást tükröző projektekkel. A THEA játszóhelyet szolgáltatott több más 
társulatnak: a Budapesti Operettszínház, a Pintér Béla és Társulata, a Duda Éva Társulat, az 
Ördögkatlan Produkció és mások előadásait is befogadtuk az év során. A drasztikusan 
csökkentett állami támogatás miatt az Átrium épületét befogadott előadásokra és egyéb 
rendezvényekre (istentisztelet, forgatások,POKET könyvbemutató, főpolgármester-jelölti 
vita stb.) kénytelenek voltunk bérbe adni. Emellett folytattuk közhasznú tevékenységünket, 
azzal együtt, hogy több fontos előadásunkat (Chicago, A Krakken művelet, Majdnem 20 
stb.) kénytelenek voltunk levenni a műsorról, ezek mellett egyedi, kisköltségvetésű színházi 
esteket szerveztünk, ilyen az iráni Nassim Soleimanpour darabja, amelyet minden estén más 
színésznek kell előadnia, vagy a Kakashinta című est, amely a rendszerváltás óta eltelt 
harminc év fontos kultúrpolitikai mondatait gyűjtötte egybe. Részt vettünk a Bauhaus 100 és 
több más városi projektben is. 

A Mentőcsónak Egység folytatta működését, számos tájelőadással ebben az évben is, a 
színházra nehezedő kultúrpolitikai és -finanszírozási nyomás miatt ebben az évben 
bemutatót nem tartottunk. 

A meglévő gyakorlatot folytatva több audionarrációval ellátott előadás került műsorra, hogy 
a vakok és gyengénlátók is részesei lehessenek a színházi élménynek. Az audionarrációs 
előadások kivitelezésében az AKKU Akadálymentes Kultúráért Egyesület nyújtott értékes 
szakmai segítséget. Az Átrium produkciói kerekesszékesek számára is elérhetők, az ő 
számukra kedvezményes jegyvásárlásra nyújtunk lehetőséget, mivel a színházterem 
akadálymentesen látogatható. A Budapesten élő vagy hosszabb ideig itt tartózkodók számára 
angol nyelven feliratozott előadások is műsorra kerültek, ebben az évben a Vaknyugat, Az 
Őrült Nők Ketrece és az Egy, kettő, három című előadásainkat játszottuk angol 
feliratozással. Társadalmi felelősségvállalási programunk keretében a színház a használt, de 
már nem előadásbiztonságos, viszont még nagy töltöttséggel rendelkező elemeit az egyik 
közeli kórháznak ajánlja fel, ahol az elem folyamatos hiánycikk, számukra nagy segítséget 
jelent ez a felajánlás a vérnyomásmérő és egyéb gyógyászati elektronikus eszközök 
működtetésében. Jótékonysági estet tartottunk az Oltalom Karitatív Egyesület javára, és 
ebben az évben is helyet adtunk az ad6-kap6 Mikulás-ünnepségének. 

 

 

 



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
 

 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:   
 
 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely:  

 

Egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             
 
 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 

Nagy eredménynek tekintjük, hogy az állami támogatás megvonása után is műsoron tudtuk 
tartani a Mentőcsónak Egység előadásait, és nem csak Budapesten, hanem vidéken is és 
hátrányos helyzetű régiókban is be tudtuk mutatni érzékenyítő programunkat. 
Magánszínházként olyan, széles közönségréteget megszólítani tudó bemutatókat tudtunk 
tartani, amelyek nem pusztán szórakoztatóak, hanem közös ügyeinkről tesznek fel éles 
kérdéseket. Nagy eredménynek tekintjük, hogy olyan kényes témákról, mint a bevándorlás, 
az előítéletek, a meteo vagy korrupció is sikerült olyan színházi esztétikával beszélni, ami 
egyszerre szórakoztatja és billenti ki komfortzónájából a közönséget.  
 
 

 
 

Előadó-művészeti tevékenység 

2011. CLXXV. 

előadásaink közönsége és középiskolai diákok 

65 647 



   

  

  Közhasznúsági melléklet 

   

   

 

  Szervezet neve: 

THEA Theatre Entertainment & Art 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 3 248 2 491 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 3 248 2 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Közhasznúsági melléklet  

   

 

Szervezet neve: THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft 

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

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 
 

421 877 
 

436 263 

         ebből:   

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

270 4 210 

D. Közszolgáltatási bevétel   

E. Normatív támogatás   

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

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 421 607 432 053 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 531 636 412 038 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 63 898 42 832 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 531 636 412 038 

K. Adózott eredmény -109 759 24 225 

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

19 28 

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 
 

 
 

 

 


