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1. Vezet6i iisszefoglal6

2020 februiirjdban a F6polgdrmester dont6se szerint, a Vigszinh6z tigyvezet6 igazgat6i pdlydzatiinak

6rv6nytelenit6se utdn Rudolf P6tert nevezte ki iigyvezet6vf 2O21. december 31-ig. Az i.igyvezet6

kinevez6sfre m6r az Kormdny-F6v6ros szinhdzakra vonatkoz6, 2020. Sprilisi meg6llapod6s6nak

keretei kcizfltt kerillt sor 2020. j0nius 01-el. Ezzel egy, a magyar szinhdztiirt6netben m6g nem pr6biilt

k6zjogi helyzet jott l6tre, mikor is az alapit6i jogokat gyakorl6 F6vdros a fenntart6i jogok egy

r6sz6nek 6s a finanszirozds eg6sz6nek az EMMI minisztere szdmdra tdrtdn6 dtenged6s6vel, koz6sen

m(kiidtet egy nonprofit tirsasigot. (Hasonl6an m6g n6hiiny f6vdrosi szinhdzhoz, pl.: Madiich

Szinh6z. A vid6ki szinhdzak eset6ben egyedi meg6llapoddsokra ker0lt sor.) A legfontosabb dtengedett

jog, hogy az Ugyvezet6t a Miniszter nevezi ki, a F6polgdrmester egyet6rt6sijogot gyakorol.

2021. augusztus 24-6n, az 6vadnyit6 tiirsulati iil6sen Fekete P6ter dllamtitkdr 0r 6s Kardcsony Gergely

f6polgdrmester 0r egybehangz6an bejelentett6k, hogy a Vigszinhdz vezet6s6re kiirt pdlydzatot a

Szakmai Bizottsdg egyhangf szavazatdval Rudolf P6ter nyerte. Ennek megfelel6en iigyvezet6i

kinevez6se imm6r 5 6vre sz6l. A m6sf6l 6ves megbizds utdn 5 6vre kinevezett vezet6 c6ljait a

pdlyiizata tartalmazza. Rudolf P6ter ,,mission statement"-j6nek tekinthet6 mondata: ,,A Vigsz(nhdz

nem 6n vagyok, hanem 300 ember, L25 6v 6s sok milli6 n6z5!" Ez nyilvdnval6an reflexi6nak is

tekinthet6 az el6z6 k6t vezet6i (2010-2015., 2OL5-2O20.) ciklusra vonatkoz6an, 6s felt6telez egy

alapvet6en mordlis vdltozdst jelent6 vezet6si kult0rdt. Rudolf P6ter a p6ly6zatdban nyilvdnval6v6

teszi a Vlgszinhiiz kiildetes6ben Sltala javasolt vSltozist. A kordbbi korszakot jellemz6 ,,XXl. szdzadi

m(v6sz ,rhh6r"t ide;ijdval szemben egy polgdri n6pszinhSz eszm6ny6t jeldli ki cdlk6nt. A t6rt6nelmi

el6d6ket illetSen utalva a Vdrkonyi 6s a Marton korszakokra.2 A pilyiizat l6nyegi alapvet6se m6g,

hogy egy rendez6i szinhiizi dominancia helyett szin6szkiizpontf mfikod6st t6telez!

A Tulajdonosi 6s Finanszirozoi oldal egyhang0 ddnt6se megteremtette az imm6r kiiz6pt6vra tekint6,

dtgondolt munka jogi felt6teleit. Err6l azonban a virus nem vett tudomdst 6s a 2021-es 6vtinket is

l6nyeg6ben megfelezte. Ez azt jelentette, hogy a 2020. novemberi zdrdst k6vet6en csak 2021

szeptember6ben tudtuk kinyitni a szinhdzakat 6s 0jra n6z6knek jdtszani. A terv 6s t6nyadatok koziitti

eltdr6s alapvet6 oka tehdt az, hogy a 2o2t elejdn v6glegesitett tervadatokhoz k6pest kevesebb

el6adds 6s kisebb n6z6sz6m teljesult. Az adatok hasonl6ak a2o2o-hoz annyi elt6r6ssel, hogy akkor

janu6rt6l mdrcius kdzep6ig, illeWe szeptembert6l november kozep6ig tudtunk jStszani.

2. Bev6telek (milli6 Ft-ban)

l Vlgszinhdz Nonprofit Kft 2018 6vi iizleti terve

2 R6szletesen fdsd Rudolf P6ter p6ly5zata a Vfgszinhdz ilgyvezet6i posztj1ra202L

Attam F6vdros legy- 86rlet, Egy6b bevdtelek 6sszesen

2018 t6ny LL46 1 006 1 059 340 3 561

2019 t6nY 845 1 003 tr97 456 3 501

2020 t6ny 1 856 606 L77 2 639

2021 t6ny 1795 520 209 2 524



2. 7. I e gy- rEs bE rl etbevdtel ek

A 2020. szeptemberi adataink: a 87 o/o-os ldtogatottsdggal 6s 15 ezer fizet6 ndzlvel nem mutattak
rosszul, ha figyelmen kivtil hagyhatndnk a p6tolt el6addsok eset6ben meg nem jelen6 n6z6ket. Ez

el6addst6l fugg6en 2o-5o Yo volt. Ezen adatok alapjdn k6szitettijk a 2021-es terveket. Ebben a 2o20-
as 378-as el6addsszdmot meghalad6 431 el6addssal szdmoltunk, amely azonban jelent6sen elmarad
a 2019-es t6nyt6l. Az elmaradt el6ad6sok 2020 december6ig hriz6d6 p6tldsiit feltdteleztuk, azonban
ezt a jdrvdny 2O22. mdrciusig tolta el. Ez azt jelenti, hogy mlg2O22j0niusdban is lesznek akitr 2O2O.
mdrcius-j0niusra megvett jegyekkel is n6z6ink. A 21tg/2}-as 7.089 b6rletes6vel szemben (Csak a
szezon b6rletek!) 2O20/2O27-re 2.918-an rijitottiik meg b6rletilket, de jiirv6ny idej6n ez is csoddnak, a
szinhdz melletti kidlldsnak min6stil. Kiemelt megbecsUl6siik6n gondolkozunk. Ezt k6vet6en 4.000-
5.000 db-os c6lt tfiztiink ki 2021,/22-re. Ez szinte gyanusan pontosan, 4.g9g db, megval6sult. Mig a 90
%-os liitogatottsdgot 6s a 300.000-es teljes n6z6szdmot 3 6vad alatt tartjuk el6rhet6nek, addig a
b6rleteseket illet5en kis6rletet tesziink az enn6l sokkal gyorsabb visszarendez6d6sre. igy a ZO2ies
tervben 7.000 b6rletest c6lzunk meg.

A vdltozatlan jegydrral 2o2t. 6vre tervezett 255.000 n6z6 dltal generdlt 79g millio Ft nett6jegybev6tel optimista bev6teli verzi6nak t(nt mdr a tervez6s id6szakdban is. Azzal sz6molt, hogy a
n6z6k folyamatosan visszat6rnek a tavasz folyamdn a szinhdzunkba. Az optimista bev6teli tervez6st
az6rt vSlasztottuk az 6vatossdg elv6n nyugv6 helyett, mert a jelenlegi tervez6si elvek nem engedik
vesztes6g tervez6s6t! Ezen t(1, ha nem jdtszanak a kozszolgdlati modellben mfikcid6 szinh6zak,
iiltalSban jobb az eredmdny0k, mint teljes Uzem mellett!
Az alSbbi tdbliizat taldn azt is mutatja, hogy,,A Padlds" 6s ,,A dzsungel konyve,, kozel 20.000 link (amij6val nagyobb n6z6szdmot is jelenthet) stream-es kdzvetit6seivel sem tudja a stream 6rdembenp6tolni a kies6 el6addsokat 6s bev6teleketl Ugyanakkor fontos a szerepe a foglalkoztatdsban 6s a
n6z6kkel va16 kapcsolattartdsban.

86rletsz6mok, 6v 2019-20 t6nv 2020-27 t6nv 202L-22 t,6nv
db, brutt6 bev6tel b6rlet (db) bev6tel (brutt6 Ft b6rlet (dbl bev6tel (brutt6 ft b6rlet ldb bev6tel (brutt6 Ft
V@szinh6z 4006 49 076 436 Ft 1591 20 783 524 Ft 2367 29 826 154 Ft
Pesti Szinh6z tL27 t4 502 052 Ft 449 4 804 700 Ft 694 7 344 100 Ft
Kombin5lt 1962 44 040 323 Ft 878 20 tLz 000 Ft L837 36 274 750 Ft
6ssz.: 7089 107 618 811 Ft 29L8 45 100 224Ft 4898 73 445 004 Ft
Szabad b6rlet 3259 46 251 657 Ft 44 766 000 Ft 1349 16 303 000 Ft
lfjrlsdgi b6rlet
VSgiisszeg 10348 153 870 468 Ft 2962 45 866 224 Ft 6247 89 748 004 Ft

Megnevezds
2019 t6ny 2020 t6ny 2021 t6ny 2022 terv

el6adds (db fizet6 n6z6 el6adCs (db fizet6 ndz6 el6adCs (db fizet6 n6r el6adCs (db flzet6 n6z6
Vigszinhdz

Pesti Szinhdz

Hdzi Szinpad

Befogadott

255

252

133

33

235 681

113 396

9 026
73 027

11

11

8

105 366

5L 369

2 484
2 503

JZ

85

38

2

81 071

34 400

2 450

L 203

22C

27t
6C

166 788

79 937

3 055

Ossz.: 67 372 73C 275 L61722 277 L19 724 s02 24978(tdj,kr.ilfdld

Stream

1a

0

2

15 527
3

26 28 324
Ossz.: 58s 372 13C 286 777 249 24( L47 44t 502 249 78C

A szinhdzi szakmdban sz6leskor(en megtapasztalt vdltozdsok a kovetkez6k. L6nyeg6ben megsz6nt azel6re vdsdrlds 6s a sorban Sllds a kiemelt el6adiisok jegyei6rt is. A virushelyzet bizonytalansdga miattaz 6rdekl6d6s az el6adiis el6tti 1-3 napban 6l6nk0l. Az 0j bemutat6k 6rt6kesit6se neh6z ab6rletrendszer tdmasza n6lk0l.



A szinhdz lizleti modellj6ben hasonl6 esetekben vagy bezdrnak (ahogyan a Metropolitan vagy a

Mdrbisch) vagy tonkre mennek, mint a budapesti szinhdzak az t929-32-es nagy vilSgvdlsdgndl. A

kozszolgdlati modellben mfikod6 szinhdzi rendszerek (tdrsulat 6s repertodr jdt6krend) ilyen

helyzeteket kdnnyebben 6lnek t0l. Ennek pdlddjrit mutatja az elmrilt 2 6vi.jnk. A2O2L 6vi 520 milli6ra

teljesflt bev6teliink a 798 milli6s tervsz6mhoz k6pest pedig 278 milli6 Ft-tal kevesebb. A m6rleg

szerinti eredm6ny ett6ljelent6sen kevesebb, minusz 38 milli6 Ft.

Bevdtelek,6v 2019 t6nv 2020 tenv 2021 tdnv 2O22terv

ezer Ft-ban brutt6 nett6 brutt6 nett6 brutt6 nett6 brutt6 nett6

Vigszinh6z 1 001 701 78874t 492 402 387 7L8 393 585 309 910 677 827 533 722

Pesti Szinhdz 4t2 106 324 493 L96 2LC 154 496 1,34 730 106 087 324 865 255799

H6zi Szinpad 19 70L 15 513 5 30C 4 t73 6 243 4 9L6 72 412 977

Befogadott 53 040 41764 13 86C 10 913 6 802 5 356

Ossz. sz€khelyl: 1 486 548 1 170 510 707 772 557 301 541 361 426269 1 015 103 799 294

tiii,kiilfold
Stream 58 585 46 t3C 7t9 299 93 936

bssz.: 1 486 548 1 170 51C 766357 603 431 650 56C 520 205 1 015 103 799 294

Z. Z. Al la mhdzto rtdsi td mog atdsok

A kordbbi id6szakban a r6fordftdsok egyharmaddt fedezte a jegybev6tel, mig k6tharmaddt az

6llamh6ztart:isb6l 6rkez6 tdmogatdsok. A TAO rendszer idej6n (2009-2018) ezen tdmogatdsokon

beli.il egyens6y volt a kozponti k6lts6gvet6sb6l 6rkez5 (TAo mint dtengedett bev6tel 6s egy6b

tdmogatdsok) ill. a F6vdrost6l 6rkez6 tdmogatdsok kozott. Ezt az egyensrilyt a 2020. dprilisi Kormdny-

F6vdros megdllapodds megszfintette. A Vigszinh6z Sllamhdztartdsi tdmogatiisdnak finanszirozdsa

kizdr6lagosan EMMt hatdskorbe keriilt. A 2ozo 6vi tdmogatdsi dsszeg egyben keriilt a szinhdz

szdml6j6ra 2020 mdjusdban, mig a 2O2L 6vi februdrban. Ebb6l 6s a jelent6s p6nztartal6kb6l ad6d6an

likviditdsi probl6miii n k-2021-ben nem volta k'

A 2021-es 6vet a F6vdros dltal megadott tdbldzatnak megfelel6en, 3 %-os3 infldci6val terveztilk. A

t6nyleges infldci6 5,1 % lett. Az energia drrobbandst6l eltekintiink 6s egy 8 Yo-os infldci6 t6telezi'ink

fel 2022-re. Ez aztjelenti, hogy a nomindlisan a k6t 6wel ezel6ttivel megegyez6 tamogatdsunk

13,5 %-kal 6r kevesebbet re6l6rt6kben !

3. Rdfordit6sok

A tervez6s sordn az 6vatossdg elv6t fokozottan pr6bSljuk betartani a r6forditdsok eset6ben' Ez

egyr6szt magdba foglalja a napi likviditds 6s munkafolyamatban gyakorolt fokozott ellen6rz6st,

mdsr6szt az 6vadra 6s hosszabb t6vra hozott strat6giai dontdseket! Ez jelenti a megliresedett

stdtuszokba va16 munkaer6 felv6tel elhalasztdsdt, bemutat6kkal kapcsolatos egyedi illetve ffinyiro

elv0 megszoritdsokat, bemutat6k elhalaszt6sdt, lekett6z6seket, beugrdsra felk6szi.il6seket, cover

beiktatdsdt, nagyl6tszdmri bemutat6k esetleges elhalasztdsdt. Ugyanakkor mdsik oldalon pr6b6ljuk a

kozszolgdlati szinjdtsziis alapjait jelent6 t6rsulati m6kiid6st, reperto6r j6t6krendet 6s az ezen nyugv6

b6rletrendszert fenntartani. Ezek a c6lok l6nyeg6ben megval6sultak, de a tervt6l jelent6sen

elmarad6 el6ad6s- 6s n6z6sz6mok mellett! Egyszerfien mondva, a 2o2o-as 6s 2021-es 6viink

Ev 2020.6v 2O2t.6v 2O22.6v

EMM|t6mogat6s,
milli6 Ft-ban

1.845 t.795 1.845

3 F6v6ros 2020. jtilius 23', Tervez6si premisszdk 2021



l6nyeg6ben ugyanolyan Covid v6lsiig6v, szinte azonos sziimokkal. Ugyanakkor az 6v kiemelked6
eredm6nye, hogy a tervezett bemutat6kat csrisz6sokkal, de az elk6pzelt szinvonaton l6trehoztuk.

3.7. B6rkiilts6g, szemdtyi jelleg(i egy€b kifizet4s, bhrjdrutilkok
A legnagyobb riiforditds minden 6vben a munkaviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos
r6forditilsok. A tervben ez 55 %-6ttjelentette az dsszes rdforditdsnak, mG a t6nyek eset6ben ez
59,6 Yo lett, ami 7.527 millio Ft-ot jelent. A 2020-as 6s 2021-es 6vben is augusztus 1-t6l 5 %-os, €ves
iizleti tervben szerepl6 alapb6remelest hajtottunk v6gre. (Ezt kiivette 2o22. ianuilr l-el a kiizponti,
2O %-os bdrfejleszt6s. )

3. 2. Anya gj el Ie g fi rdford itdso k
Az osszes rdfordltds 5 o/o-6t teszi ki. Legnagyobb eleme a rezsik6lts6g, amelyet vdltozatlan dron,
l6nyeg6ben bdzison tervezttink. A mfihelyek anyagkoltsege az anyagjeileg( riiforditisok mdsodik
legnagyobb eleme. A teM6l va16 elmaraddst az alacsonyabb el6adiis szdmok okozz6k, mint ahogyan
a dologi kcilts6gekn6l mindenhol. Ezek rugalmasabban kovett6k a visszaes6st, mint a rugalmatlan
b6rkolts6gek.

3. 3. Ig€nybe vett szolgh ttatdsok kiltts€g e
Az osszes riiforditiisok 24,7 Yo-6t teszi ki. Ezen bellil a 40 %o-ot jelent6 legnagyobb elem az
el6adiisokhoz kapcsol6d6 fell6ptidij, vend6g alkot6m0v6szek 6s jogdij riiforditds. Az 6sszesen adat isj6l mutatja, hogy jelent6sen a 2018-19-es, teljes 6vekt6l elmarad6 szdmok taldlhat6ak ezen a
riiforditdsi soron.

3.4. E nd kcsii kken Esi t ei rd s

A szellemi termdkek a k6lts6ghely legnagyobb eleme. Az osszesen 3g3 milli6ra tervezett sz6m 252
milli6 Ft-os szinten teljesiilt. Tartalmdban az 0j bemutat6kkal kapcsolatosan els6 6vet terhel6, a
mgsoron l6v6k eset6ben a fennmarad6ra dsszegre es6 id6ariinyos, ill. a m(sorr6l levett produkci6k
eset6ben a m6g el nem szdmolt cisszeget jelenti. A 2020-ban t6bb darab lett levdve a m(sorr6l, szinte
mindegyik bontdsi enged6llyel, ez6rt is magasabb ez az osszeg, mint a 2021-es t6nyszdm. Az
alacsonyabb szdm oka m6g az is, hogy a bemutat6k aktiviilt 6rt6k6nek szimftiisdniil m6dosit6st
hajtottunk v6gre. csak a produkci6s tervben l6v6 kdzvetlen kcilts6gek jelennek meg itt, tovdbbi, pl.
munkab6r jelleg( k6lts6geket nem vetitunk rd a bemutat6kra.

86r+jdr+szem.
(milli6 Ft-ban)

Anyagjellegff
(milli6 Ft-ban)

SzolgSltat6s
(milli6 Ft-ban)

Ert6kcsOkk.

(milli6 Ft-ban)

Egy6b

(milli6
Ft-ban)

6ssz.

(milli6
Ft-ban)

1018 t6ny L449 169 748 378 101 2 845

2019 t6ny 1 655 216 947 446 109 3 383

1020 t6ny 7448 136 565 347 13 2 503

1021 t6ny 7527 729 635 257 L4 2 562



4. Beruhdz5sok

A Vigszinhdz 6pUlete 1994-ben keriilt fel0jitdsra, az eredeti, 1896-os dtaddshoz igazod6 stilusban. A

125 6ves 6pi.ilet kidllta azid6 pr6bdjiit, hasonl6an a benne dolgoz6 nemzed6kekhez. Ebben az 6vben

is egy 100 milli6 Ft kcirtili dsszeget koltottilnk rii az 6ptiletre. Ha a hasznos alaptertiletet 1 milli6

Ft/m2-rel szdmolom, akkor az 6ptilet 12 milliiird Ft-ra becstilt 6rt6k6nek ez a kevesebb, mint 1%-a. A

v6grehajtott fejleszt6sek koztll a legfontosabbak a Vigszinhdz fels6szinpadi g6p6szet6nek els6

iiteme, ill. a Pesti Szinhdz hatdsvilSgit6s6nak teljes megrijit6sa. A komfort6rzetre hat6 fejleszt6si.ink

volt az alagsori biif6k melletti n6i mosd6k kapacitiisiinak megdupldzdsa. (Erdemes azon

elgondolkozni, hogy az 1.850 f6s n6z6t6rrel indul6 1895-os Vigszinhdz j6val kevesebb WC-je hogyan

oldotta meg akkor ugyanezt a feladatot.)

Az aldbbi szoveg a F6vdrosnak leadott beruh6z6si tervb6l lett id6zve:

,,A siirg6s6ggel kezelend6 - ZO2L-re tervezett - feladatok megval6sulisa n6lk0liizhetetlen a szinh6z

mindennapos 0zemel6s6hez. A k6vetkez6 n6gy 6ves id6szakban felttintetett felfjitisi 6s beruhdzdsi

k<ilts6gek nagy r6sze egy nagyobb volumenfi gener6l rekonstrukci6 r6sze lehetne, de ebben az

id6szakban el6re l6that6an tobb olyan fokri vdratlanul bekovetkez6 m(szaki jelleg( probl6ma is

el6fordulhat, melyek a szinh6z biztonsdgos mfikodtet6s6t vesz6lyeztetik. Ezek ktizott szdmos 1994-es

rekonstrukci6 so16n telepit6sre kertilt berendez6s 6s rendszer is talilhat6, melyek iitlagos 6letciklusa

15 6v, azonban a rekonstrukci6 6ta enn6l l6nyegesen tobb id6 telt el, amit sajnos j6l igazol gyakori

meghibdsoddsuk. Az ilyen - f6leg az 6ptilet alapvet6 tartoz6kaik6nt mfikdd6 - iisszetettebb

rendszerek meghibdsoddsdnak megel6z6se nem oldhat6 meg egy-egy nydri ledllSs alatt, hanem

kizd16lag egy nagyobb volumenii generSl rekonstrukci6 biztosithat keretet a feladatok elv6gz6s6re."

5. El6adisok 2021

5.7. Re pe rtod ron ma rad6 el 6a ddsok

Vigszinhdz

o A dikt6tor

o A nagy Gatsby

o A padl6s

o A Piil utcai fi0k
o Hamlet
o Jdt6k a kast6lYban
o Mdgnds Miska

e A doktor 0r
o Az oreg holgY l6togatiisa
o Kabar6

o Szerelmek vdrosa

o Siriily

Pesti SzinhSz

o A dzsungel konYve

o A kell6kes
o Anna Karenina
o Audiencia
o Honderfi
o ll. Richdrd

o Jdtszd (jra, Saml
o K6pzelt beteg
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o Kinek az 69 alatt m6r senkije sincsen
o L6vdtett lovagok
r Mondjad, Atikdm!
o Toldi
. A nyugat csdszdra
o Az apa
o Ak6
o Bella figura
o party

HdziSzinpad

o A l6gg6mb elrepUl
o A vdndorkutya
o Az 6let mint olyan
o Hallgatniakartam
o K:idiirn6 balladiija
o Kaddis a meg nem szUletett gyermek6rt
o Kelet-nyugati pdlyaudvar
o Nem vagyok Miriam
o Kozmikus magdny
o Tdvolidal
r M:iglya

5.2.0j bemutat6k

Vlgszinhiz

Jacques Pr6vert: Szerelmek vdrosa
Rendez6: ifj. Vidnyiinszky Attila

Masteroff-Ka nder-Ebb: Ka ba 16

Rendez6: 86res Attila

A. P. Csehov: Sirdly
Rendez6: David Doiashvili

Bemutat6: 2027.09.O4.

Bemutat6: 202L.tO.Og.

Bemutat6: 2027.72.17.

Pesti Szinh6z

Marius von Mayenburg: A k6 Bemutat6: 2021.09.1g.
Rendez6: Michal Docekal

Yasmina Reza: Bella Figura Bemutat6: ZO2l.tO.zZ.
Rendez6: T6rdk Ferenc

Salfy Potter: Party Bemutat6: ZO2L.L2.O4.
Rendez6: Paczolay 86la

HiziSzinpad

csdth 6s d6monai Bemutat6: 2027. o2.tg.
Rendez6: Vords R6bert

Durica Katarina: A rendes ldnyok csendben sirnak Bemutat6: 2O21.O3.!3.
Rendez6: Paczolay 86la



2O2O.6v

t6ny
2O2l.6v

t6ny
2O2Ll2O2O

(%l

Bemutat6szdm Vie- 6s Pesti (db) 5 8 160

- Ebb6l sai6t bemutat6 (db) 5 8 160

El6addsszdm (db) 286 246 85

Ebb6l saidt el6addsok szdma (db) 278 244 88

Fizet6 n6z6ksz6ma (fd) 177.249 t47.448 83

Sz6khelyi brutt6 jegybev6tel (e Ft) 766.357 660.660 86

Atlagos kihaszndltsdg (%) nema 85 nem

S.3.Szakmai mutot6k

6. Z6rsz6

,,Mi6rt 6ln6nk, mi6rt f6ln6nk, ha nem egy dlom6rt!" 6nekelik a Pdl utcai fiUk tobb mint 300

el6adiison! A Padl6s-ban pedig tobb mint 1.000-szer hangzott el, hogy ,,Kell egy hely "'"' A mi

HELyUNK, a mi GRUNDUNK a Vigszinhdzl Ki1ldet6s0nk, hogy vigydzzunk 16l Az 6pi.ilet, a tdrsulat, a

gondolat trjl6lte az els6 viliighdborUt a trianoni dont6ssel, utdna a spanyolndtha jdrv6nyt, a mdsodik

vildghdborut, az ,56-ot 6s '89-et. 2006-ban mdr itt dolgoztam, mikor a Kossuth t6ri ttintet6sekt6l

500 m-re is minden este felment a fi.iggony. Ekkor mondta Marton Ldszlo, hogy ,,Mi itt csoddt

gydrtunk!,, Ezek az id6szakok ossze nem hasonlithat6an haladtdk meg azokat a probl6mdkat,

amelyekkel most birk6zunk mi 6s a k6ri.il6tti.tnk l6v6 vildg! Ugyanakkor a szinhdzi l6togatottsdg KSH

dltali regisztrdldsa, 1960 6ta, soha nem lStott m6rt6kben 6s sebess6ggel esi vissza a n6z6szdm, a

jegy- 6s b6rletbev6tel. Ez a Vigszinhdz eset6ben tdbb mint 50 %-os visszaes6st jelent. A kulturSlis

fugazatazon teri.iletek egyike, melyet a Covid v6lsdg a leg6rz6kenyebben 6rint!

A beszdmo16 irdsakor szi.intett6k meg a jiirviinnyal kapcsolatos tjsszes korldtozdst' Ugyanakkor k6t

hete hdborri dfl a szomsz6dunkban, 6s mint tudjuk, ,,Hdbor0ban hallgatnak a m0zsdk.". Ezt mdr a

mdrciusi 6rt6kesit6si adatokban is 6rezhet5. (No, most akkor erre varrjunk gombot!)

A feladatokat illet6en tisztdban vagyunk azzal, hogy a vdlsdgkezel6s nem el6g. A visszarendezSd's

gy6ztese csak az lehet, aki vriltozds menedzsmentet folytat! Rdaddsul ezt is mozg6 c6lpontra tort6nik,

nem kiszdmithat6an vdltoz6 feltdtelek kozdttl A mi esetiinkben is mds feladat az elmaradt elSaddsok

p6tldsa, melyek paplron m6g sz6p hdzakat mutatnak. Azonban ezt kovet6en, lires hdzb6l indulva

eladni 500 jegyet a pesti 6s 1.000-et a Vigszinhdzban, embert pr6bii16 feladat. Mindezek felt6telezik,

hogy nemcsak GRUND van, hanem hozzd egy CSAPAT is'

Budapest, 2O22. mfrcius 10.

6,ILgM
_ Rudolf P6ter .

"'*i'1', 
u---"' iigyvezet6 igazgat6

K6szitette 6s info rm6ci6va I szolgd | : M dd i ZoltS n, gazdasiigi igazgat6

4 Elmaradt el6ad6sok p6tlSsa miatt meg nem jelen6 n6z6k ok6n t6nylegesen nem 6rtelmezhet6!
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1. mell6klet: Vigszinhdz Nonprofit Kft., bev6telek 201g-2021 t6ny

Bev6telek

2018-2021

4 000

3 s00

3 000

2 500

2 000

1 s00

1 000

500

2018 tdny 2019 t6ny

r Albm r F6v6ros Jegy, b6rlet,

strea m

2020 tdny

Egy6b bev.

Attam
(milli6 Ft-ban)

F6v6ros
(milli6 Ft-ban)

Jegy, bdrlet,
stream

(milli6 Ft-banl

Egy6b bev6telek
(milli6 Ft-ban)

Osszesen
(milli6 Ft-ban)

2018 t6ny 1.746 1 005 L 069 340 3 s61

2019 t6ny 845 1 003 7 797 456 3 501

2020 t6ny 1 856 606 L77 2639

2021 t6ny t795 520 209 2524
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2. mell6klet: Vigszinhiz Nonprofit Kft., r6fordit5sok 2018-2021t6ny

Rdforditdsok
201^8-242L

4mo
3 500

3mo
2 500

2@O

1 500

1@O

5m

rI
I

2O18 tdny

r B€r+j5r+szem.

2O19 t€ny

r Anyagjellegff

202ot6ny 202ilt6ny

Szolgdltatis Ert€*csokk. I Egy6b

86r+jdr+szem.
(milli6 Ft-ban)

Anyagjellegf
(milli6 Ft-ban)

SzolgSltatds
(milli6 Ft-ban)

Ert6kcsiikk.
(milli6 Ft-banl

Egy6b

(milli6 Ft-ban)

Osszesen

(milli6 Ft-ban)

2018 t6ny LM9 169 748 378 101 2845

2019 t6ny 1 665 2L6 947 446 109 3 383

2020 t6ny L448 136 565 347 13 2 503

2021 t6ny t527 L29 63s 257 L4 2562
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