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I. Számviteli beszámoló
Lásd.: Éves beszámoló 2016. évi üzleti évről és kiegészítő melléklete a beszámolónak
Közhasznú eredmény-kimutatás (e Ft-ban)

Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi eredmény
J. Adózás előtti közhasznú tevékenység eredménye
K. Adózás előtti vállalkozási tevékenység eredménye
Tájékoztató adatok:
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. bérköltség
45 009 e Ft
ebből: ügyvezető
10 350 e Ft
FB tiszteletdíja 3 120 e Ft
2. személyi jellegű egyéb kifizetések
14 126 e Ft
3. bérjárulékok
13 055 e Ft

-

2015. év
605 819
325 286
170 680

2016. év
727 616
405 722
260 000

154 606
27 000
246 718
6 815
57 398
663 217
705 157
627 233
61 240
11 201
4 953
530
41 157
38 551
813
1 408
385
746 314
83 097
83 097
99 338
16 241

145 722
57 000
264 567
327
47 848
775 464
760 852
666 655
71 833
9 210
12 139
1 015
22 115
19 534
357
828
1 396
782 967
7 503
10
7 513
33 236
25 723

-
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B. A szervezet által nyújtott támogatások
Koala Gyermek Alapítvány
1 246 e Ft
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
2 585 e Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
122 e Ft
Református Rehabilitációs Alapítvány
60 e Ft
Őrzők Közhasznú Alapítvány
199 e Ft
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
189 e Ft
Salva Vita Alapítvány
168 e Ft
Gróf Széchenyi Alapítvány
206 e Ft
II. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása
Pályázati úton nyert támogatás (e Ft-ban)
Támogatás
Rendelkezésre
Támogató teljes összege Támogatás célja bocsátás dátuma
EMMI
26 000 Szabad Tér
2016.06.24
Színház Nonprofit
Kft. 2016. évi
Emtv. Szerinti
támogatása
NKA
Kulturális
Fesztiválok
Kollégiuma

1 000

NKA
kulturáért
felelős
miniszter

30 000

Összesen

A Városmajori
2016.05.30
Színház Szemle
2016 című
rendezvény
megvalósítására
Budapesti Nyári
2016.06.25
Fesztivál 2016
25.000 e Ft,
rendezvénysoroza 2016.07.05. 2.000
t megvalósítására e Ft, 2016.11.25.
3.000 e Ft

Rendelkezésre
bocsátott
összeg
26 000

Előző
év
-

Felhasználás
Következő
Tárgy év
év
26 000
-

1 000

1 000

30 000

30 000

57 000

-

57 000

-
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Nem pályázati úton nyert támogatás (e Ft-ban)
Támogatás
teljes
Támogató
összege
Támogatás célja
Budapest
59 000 2016. évi
Főváros
intézményfinanÖnkormányzata
szírozás

Felhasználás
Következő
Tárgy év
év
59 000
-

Budapest
Főváros
Önkormányzata
„930001
Általános
tartalék”
Budapest
Főváros
Önkormányzata
"810701 Szabad
Tér Színház
Nonprofit Kft."
(Advent
Budapesten)

200 000

200 000

1 000

Rendelkezésre Rendelkezésre
Előző
bocsátás
bocsátott
év
dátuma
összeg
2016.01.05.
59 000
14.670 e Ft;
2016.04.05.
14.830 e Ft;
2016.07.05.
14.750 e Ft;
2016.10.05.
14.750 e Ft
2016. évi előírányzat
2016.06.15.
200 000
módosítás
100.000 e Ft;
2016.07.05.
50.000 e Ft,
2016. 10.05.
50.000 e Ft
2016. évi előirányzat
2016.12.22
1 000
módosítás

260 000

-

1 000

260 000

-

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása
Megnevezés
1. Saját tőke
1.1 Jegyzett tőke
1.2 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
1.3 Tőketartalék
1.5
tevékenység tárgyévi
1.4 Közhasznú
Eredménytartalék
eredménye
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye
2. Idegen tőke
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

Előző év
(e Ft)
119 855
3 500
17 142
182 310
- 99 338
16 241
119 855

Tárgyév
(e Ft)
112 342
3 500
17 142
99 213
- 33 236
25 723

Változás
(e Ft)
7 513
- 83 097
66 102
9 482

-

112 342

Változás
(%)

-

7 513

-6,27
-45,58
-66,54
58,38
-6,27
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IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

Tevékenységek
Közhasznú tevékenységek ráfordításai:

Előző év
(e Ft)

Művészeti tevékenység
220 395
Jogdíj
8 892
Művészeti kiegészítő és műszaki szolgáltatás 93 841
Kellék, jelmez
616
Hirdetés, reklám szolgáltatás
117 722
Közv. szolg.: Önkormányzat felújítás
Jegyszervezési jutalék
8 294
1. Közhasznú tevékenység közvetlen
költsége és ráfordítása összesen:
2. Közhasznú tevékenységre felosztott
általános költség
3. Közhasznú tevékenység költsége és
ráfordítása összesen (1+2)
- összesenből (3.) pénzbeli juttatás
- összesenből (3.) nem pénzbeli jutt.
4. Célszerinti tevékenység költsége és
ráfordítása (közvetlen és felosztott
általános költség)
5. Vállalkozási tevékenység költsége és
ráfordítása (közvetlen és felosztott
általános költség)
Társaság költsége és ráfordítása
összesen: (3+4+5)

Tárgyév
(e Ft)

255 104
8 511
98 182
732
124 812
350
9 045

Változás
(e Ft)

-

Változás
(%)

34 709
381
4 341
116
7 090
350
751

15,75
-4,28
4,63
18,83
6,02
9,05

498 044

544 268

46 976

9,28

207 113

216 584

9 471

4,57

705 157
-

760 852
-

56 447
-

-

-

41 157

22 115

746 314

782 967

7,90
-

-

-

-

19 042

-46,27

37 405

4,91

V. A központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékének bemutatása
A Társaság nem részesült az államháztartás alrendszerébe tartozó szervezettől támogatásban.
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VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása

Megnevezés
Bér
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Jutalom
Folyósított kölcsön teljes összege
- ebből mérleg készítésig
fennálló tartozás
- fizetendő kamat
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatás pénzben kifejezett
értéke
Összesen

Előző év
(e Ft)

Tárgyév
(e Ft)

Változás Változás
(e Ft)
(%)

8 860
3 120
-

9 000
3 120
1 350

140
1 350

-

-

-

-

-

-

96

96

-

-

12 076

13 566

1 490

1,58
0,00
100,00

0,00

12,34

VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmai beszámoló (Üzleti jelentés)
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzatának a tulajdonában álló,
kiemelten közhasznú társaság.
A fesztivál 2016. évi stratégiai, művészeti célkitűzései és eredményei
Színházunk 2016-ban elsődleges feladatának tekintette a fesztivál és fő helyszíne, a
Margitszigeti Szabadtéri Színpad programjának nemzetközi színtérre való felzárkóztatását,
megtartva és tovább fejlesztve az elmúlt években elért igényes és egyedi művészi színvonalat.
Ebben az évben is folytattuk a Budapest szívében elhelyezkedő Margitsziget épített és természeti
örökségének megőrzését és népszerűsítését célzó ismeretterjesztő kulturális programszervezést,
és 12 hétvégén át ingyenes családi programokat rendeztünk a Szent Margit-romoknál
Reneszánsz délelőttök címmel, valamint a többszázéves platánfák mellett felállított Interaktív
meseszínpadon. Június elejétől szeptember végéig üzemeltettük a Víztorony kilátót és Visual
Art Galériát, amelyben tematikus kiállítások, köztük színház- és várostörténeti érdekességek
kaptak helyet, udvara pedig hangulatos Jazzy Tower-koncertek helyszíne volt, ahol a hazai
jazzélet legjobbjai mutatkoztak be. Mindezen törekvéseinket és az alább részletezendő
programokat legfőbb feladatunkkal összhangban valósítottuk meg: a kulturális színtér, mint
közösségi helyszín fejlesztése céljából, az értékőrzés és értékteremtés jegyében.
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Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Az ország legexkluzívabb szabadtéri színháza igényes kiállítású nagy produkcióknak ad
otthont. A fesztivál gazdag kulturális tartalommal és jelentős turisztikai vonzerővel bíró fő
játszóhelye minden évben új bemutatókkal, látványos és minőségi produkciókkal gazdagítja
a budapesti nyár kulturális kínálatát. A 2700 fő befogadására alkalmas játszóhely a minőségi
szórakoztatás elkötelezettje, kínálatában a kulturális tartalom és érték együtt van jelen.
2016-ben is elsődleges szempont volt az értékes nagybemutatók létrehozása: a csak nálunk
látható, vagy az egyedi környezethez adaptált produkciók bemutatása, amelyek különleges,
egyszeri, egyedi élményt kínálnak a látogatóknak a műfaji sokszínűség jegyében. 2016-ban is a
legkiválóbb intézményekkel, társulatokkal, művészekkel és együttesekkel működtünk
együtt.
Célunk, hogy a Margitszigeti Nagyszínpad minél meghatározóbb találkozóhelye legyen a
legnevesebb a hazai és nemzetközi sztároknak, világsztároknak. 2016-ban bővítettük hazai és
nemzetközi együttműködéseinket, és még több műfajban hívunk meg vendégtársulatokat és
külföldi művészeket – a műfajok legjobbjait, igazi világsztárokat – ezzel is emelve a
Budapesti Nyári Fesztivál rangját.
Aktuális évfordulók, ünnepek
Amellett, hogy a program összeállításánál ebben az évben is fontos szempont volt az aktuális
évfordulók megünneplése, a 2016-os nyári színházi szezont a ROMANTIKA jegyében
szerveztük meg.
Mindkét színházunkban megemlékeztünk Shakespeare halálának 400. évfordulójáról: a
Margitszigetre ezúttal egy komédiával, A két veronai nemes angol nyelvű előadásával tért vissza
hozzánk a londoni Globe Színház, amely most is zajos sikert aratott, és kiemelt szakmai, nézői
érdeklődésre tartott számot. A Városmajorban Bereményi Géza: Shakespeare királynője című
drámáját állítottuk színre, a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatával. A 70 éves kortárs
magyar szerző jelentősen átírta korábbi darabját, így a koprodukciós bemutató ősbemutatóként
jött létre, Udvaros Dorottya és Rátóti Zoltán címszereplésével. Szabadtéri bemutatóként vittük
színre Verdi Otellóját, amely a Shakespeare által híressé vált velencei mór történetét dolgozza
fel – az Operaház nagysikerű előadása, Vámos László tradicionális rendezésében, utoljára volt
látható Rost Andrea, világhírű operacsillagunk és Marc Heller, amerikai tenor főszereplésével.
A világhírű Monte Carlo Balett a szerző legismertebb romantikus történetével, a Rómeó és
Júlia balettel aratott nagy sikert.
Mozart születésének 260. évfordulójáról Rákász Gergely zenetörténeti kommentárokkal
kiegészített orgonakoncertjével emlékeztünk. A Budapest Bábszínház gyűjteményéből
Szerelmek párok, szerelmes bábok címmel mutattunk be kiállítást a Víztoronynál, amely
szeptember végéig látogatható.
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Városmajori Szabadtéri Színpad
Buda egyetlen nyári színházaként szintén júniustól augusztus végéig, három hónapon át kínál
minőségi programokat a család minden korosztálya számára. A közkedvelt és frekventált
városmajori parkban található, 800 fős befogadására alkalmas, sátortetővel fedett nyári színház a
polgári közönség kedvelt játszóhelye, ahol szezononként közel 70 eseményt valósítunk meg
változatos műfajokban: zenés színház, opera, operett, musical, próza, szórakoztató színház,
tánc-show, könnyű és komolyzenei koncertek, világzene, jazz, gyerekszínház. A Budapesti
Nyári Fesztivál „kis színházának” programja elsősorban a budapesti családokat szólítja meg,
a gazdag és minőségi koncertkínálatunknak köszönhetően az elmúlt éveben itt is megnőtt a
külföldi látogatók aránya.
2016-ban folytattuk a minőségi sokszínűség koncepcióját, amely az előző években sikeresnek
bizonyult, és kiegyensúlyozott látogatottságot eredményezett, stabil törzsközönséggel, közel
30.000 fő évi vendéggel (a látogatottsági adataink mindkét színpadon jelentősen nőttek az idei
évben, a statisztikai adatok feldolgozása még folyamatban van). Idén is minden korosztálynak
kínáltunk programot, a legváltozatosabb műfajokban. Két új színházi bemutatót
valósítottunk meg a Városmajorban (Shakespeare királynője és az Így szerettek ők c.
koncertszínházi előadás, amelyből a nagy érdeklődésre való tekintettel szeptember elején két
plusz előadást is hirdettünk). Minden vasárnap gyerekszínházi előadásokat tartottunk, a
június 10-i első hétvégén egész napos nyárindító gyerekfesztivállal, bemutattuk a fővárosi és
Budapest-környéki színházak, társulatok legjobb zenés, prózai és szórakoztató előadásait
(köztük a POSZT-on is díjazott Liliomfit a Budaörsi Színházból, Ifj. Vidnyánszky Attila
rendezésében, de kecskeméti és szombathelyi előadásokat - Boeing, Boeing, Balfácánt
vacsorára - is). Hétvégenként koncerteket szerveztünk komolyzene, jazz, pop és világzene
műfajokban – számos visszatérő előadóval, akik produkcióik révén immár hagyományosan
fesztiválunkhoz köthető minőségi garanciát jelentenek a közönségnek (Budapest Bár, Kiscsillag,
Magashegyi Underground, Besh o Drom, Swing a la Django, Szabó Balázs Bandája, Vásáry
Tamás és a Kodály Ifjúsági Világzenekar, Szulák Andrea, Palya Bea…).
2016-ban is megrendeztük a Városmajori Színházi Szemlét, amely a vidéki és határon túli
színházak előadásaiból mutat be válogatást. Az idei 6 előadásból álló versenyprogram június 16.
és július 2. között került megrendezésre, amelyet 4 tagú szakmai zsűri – Bán Teodóra
igazgató, Györgyi Anna színművész, Dömötör Tamás rendező és Sándor L. István kritikus
– kísért figyelemmel, és több kategóriában díjazta a látottakat (a díjkiosztót szeptember 2-án
tartottuk meg).

A 2016. évi Városmajor Színházi Szemle versenyprogramjában az alábbi 6 előadást
mutattuk be:
Tim Rice – Andrew Llyod Webber: Jézus Krisztus szupersztár – Csiky Gergely Színház,
rendező-koreográfus: Bozsik Yvette (2016. június 16.)
William Shakespeare: Makrancos Kata, avagy a hárpia megzabolázása – Weöres Sándor
Színház, Szombathely, rendező: Alföldi Róbert (2016. június 18.)
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Ion Luca Caragiale: Zűrzavaros éjszaka – Miskolci Nemzeti Színház, rendező: Rusznyák Gábor
(2016. június 21.)
Parti Nagy Lajos – Molière: Tartuffe – Jászai Mari Színház, Tatabánya, rendező: Szikszai
Rémusz (2016. június 28.)
Lev Birinszkij: Bolondok tánca – Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, rendező: Sebestyén
Aba (2016. június 30.)
Csiky Gergely: Buborékok – Szigligeti Színház, Nagyvárad, rendező: Novák Eszter (2016. július
2.)
Az előadásokat mindvégig kiemelt érdeklődés kísérte mind a nézők, mind a szakma (színházi
alkotók, kritikusok, szakírók) részéről. A programba bekerült társulatok örömmel tettek eleget a
meghívásnak, és mindvégig hatékonyan segítették saját csatornáikon (hírlevél, weboldal,
sajtóhírek, Facebook-oldal) a budapesti vendégjátékról, vele együtt a Városmajori Színházi
Szemléről való híradást.
Szemlén kívül a Városmajorban – a válogatók ajánlására – bemutattuk a Kecskeméti Katona
József Színház Boeing, Boeing, és a székesfehérvári Vörösmarty Színház Balfácánt vacsorára!
című komédiáit is, mintegy a Szemle kísérőrendezvényeként, amelyek szintén táblás telt házas
érdeklődést vonzottak.
Színházunk elkötelezett a legfiatalabb generációk színházi nevelése iránt. A Városmajori
Színpadhoz tartozó felújított Garden épületben 2016-ban második alkalommal szerveztünk
zenés színházi tábort gyerekeknek Pápai Erika színművész szakmai vezetésével. A
kiscsoportos (max. 15 fő) foglalkozások végén idén is házi bemutatót tartottunk a szülőknek,
ahol a gyerekek az elsajátított készségeiket, fejlődésüket mutathatták be.
2016-ban kiemelt figyelmet fordítottunk a fesztiválhoz kötőtő közösségi tevékenység, ezáltal a
kultúra és a kulturális értékek, fővárosunk és hagyományaink iránti közösségi elköteleződés
fejlesztésére. Tiéd a Margitsziget! címmel fotópályázatot hirdettünk, amelyre több mint 100
amatőr, illetve profi fotós küldött be pályamunkát. A szakmai zsűri – Bán Teodóra igazgató,
Kaiser Ottó és Mervai Márk fotográfusok – kiválasztották a legjobbakat. A 3 díjazott + 2
különdíjas alkotás mellett közel 50 fotót választottak ki, amelyek vetített kiállítás formájában
szeptember végéig voltak megtekinthetők a Víztorony Visual Art galériájának 2. emeletén.
Idén, első alkalommal önkéntes programot is hirdettünk, amelyre a várakozásainkat felülmúló
létszámban jelentkeztek az érdeklődők, akik számára mind igyekeztünk lehetőséget biztosítani,
hogy közelebbről betekinthessenek nyári színházaink működésébe. Közel 50 állandó
önkéntesünk segítette munkánkat a nyár folyamán, főként helyszíni segítőként (szórólapozás,
kérdőívezés, vendégfogadás, tolmácsolás, színpadi segítő, hajójárat kísérő munkakörökben).
Folytattuk a nyári fesztivál blogját is, ahová szintén önkéntes blogírók csatlakoztak és adtak
személyes hangú visszajelzést a programjainkról.
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A SZABAD TÉR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2016-BAN AZ ALÁBBI SAJÁT SZERVEZÉSŰ ÚJ
BEMUTATÓKAT HOZTA LÉTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyitókoncert a Nemzeti Filharmonikusokkal, Yuja Wang sztárvendéggel
Verdi: Traviata – operabemutató
Globe Színház: A két veronai nemes – komédia vendégjáték
Webber-Rice: Evita – musical bemutató
3 tenor operagála – világpremier világsztárokkal
Verdi: Otello – szabadtéri bemutató sztárvendégekkel
Monte-Carlo Balett: Rómeó és Júlia – klasszikus balett vendégjáték
Nyáry Krisztián – Kaláka: Így szerettek ők – irodalmi koncert színház
Bereményi Géza: Shakespeare királynője – színmű
Városmajori Színházi Szemle 2016

2016. év előadásszám és nézőszám

Margitszigeti Városmajori Szt. Margit Telephelyen
Szabadtéri Szabadtéri romok és
kívüli
Megnevezés
Színpad
Színpad meseszínpad előadások Összesen
Bemutatószám (db)
14
29
43
- Ebből saját bemutató (db)
7
2
9
Előadásszám (db)
23
57
24
104
- Ebből saját előadások száma (db)
22
54
24
100
Fizető nézők száma (fő)
50 305
31 889
82 194
Jegybevétel (eFt)
162 026
57 181
219 207
Átlagos kihasználtság valamennyi
játszóhelyre (%)
78,28
77,71
78

A Társaság jelentősen növelte szolgáltatási státuszát, kulturális közhasznú tevékenysége
presztízsét és összességében az egész rendezvénysorozat – BNYF – vezető szerepét országos
szinten.
Az adózás előtti eredmény – 7 513 e Ft, ebből a közhasznú tevékenység adózás előtti eredménye
– 33 236 e Ft, a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye 25 723 e Ft.
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ÜZLETI JELENÉS
1. Üzletmenet
A Társaság Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatai a kulturális és közművelődési célú
közös szükségletek körében:
•

Alaptevékenysége:
- Előadó-művészet (főtevékenység)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotóművészet
- Művészeti létesítmények működtetése
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Múzeumi tevékenység
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működetése

•

Rendezvényszervezés körében:
-

A fővárosi nyári kulturális szezon sokszínű szabadtéri programkínálatának biztosítása
befogadott és saját szervezésű produkciókkal elsősorban a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon, és e színpadnak a Budapesti Nyári Fesztivál nemzetközi szempontból is
jelentős, meghatározó helyszínenként való működtetése. A hazai kulturális
idegenforgalomba való bekapcsolódás a Fesztivál eseményeinek szervezésén
keresztül. A budapesti nyári szabadtéri színház évad műsorstruktúrájának kialakítása,
produkcióinak szervezése, rendezése évadonként 45 előadással.

-

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon elsősorban klasszikus és modern nagyoperák,
nagyoperettek, klasszikus balett – és modern tánc, folklór produkciók, rockoperák,
musicalek, szimfonikus zenekari hangversenyek stb. szervezése, rendezése

-

A Városmajori Szabadtéri Színpadon zenés színházi profil kialakítása révén a fővárosi
fenntartású kőszínházakkal – azok nyári színpadaként – az eddigieknél lényegesebb
szorosabb együttműködés keretében koprodukciós előadások létrehozása.

-

A színház dramaturgiai műhelyének közreműködésével készült, vagy más szellemi
műhelyekben létrejött, különböző műfajú ősbemutatók szervezése és rendezése.

A Társaság alaptevékenységét nem veszélyeztetve, ahhoz kapcsolódó közhasznú céljainak
megvalósítását kisegítő, kiegészítő vállalkozás jellegű tevékenységéből származó bevételével
egészíti ki.
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Jegyértékesítés
A Budapesti Nyári Fesztivál jegyértékesítési rendszere online működik, valamint az előzetes
jegyvásárlás, értékesítés jelentősen fejlődött a rendszereknek köszönhetően! Számos lehetséges
alternatívát kínálunk a vásárlóknak, a szabadtéri színpadok pénztáraiban, országosan és a budapesti
jegyirodákban, továbbá a Színház honlapján (www.szabadter.hu) keresztül. Másrészről a hazai
utazásszervezők, jegyértékesítő cégek jutalék ellenében csomagként (package) hirdetik, értékesítik
a Fesztivál produkcióit, illetve a fővárosi nagyszállodákban is jutalékos rendszerben terjesztik a
jegyeket.
Jövőben is hasonlóan működik a Társaság, nem változik működési szerkezete.
2. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok
A Társaságnál a mérleg fordulónapja után nem történtek lényeges események, amelyek befolyással
lettek volna 2016. évre.
3. Várható fejlődés (gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható
hatása függvényében)
Gazdasági környezet és a belső döntések hatása változatlan.
4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe
A Társaságnál nincs.
5. A telephelyek bemutatása
Margitszigeti Szabadtéri Színpad
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. saját társulattal ugyan nem rendelkezik, de ennek ellenére
évente több műfajban is - opera, balett, musical és koncerteknek - új bemutatót tud tartani, korábbi
előadásait műsoron tartja, rendszeresen hív meg feltörekvő fiatal tehetségeket, vidéki és határon
túli társulatokat, előadásokat.
Városmajori Szabadtéri Színpad
A Budapesti Nyári Fesztivál másik fő játszóhelye, a Városmajori Szabadtéri Színpad, melynek
programját gyerekelőadások, musicalek, prózai művek, vígjátékok vegyesen alkották.
A Budai zöldövezetben működő nyári színház már jó néhány éve közkedvelt színhely a
színvonalas szabadtéri színházi programot kedvelők körében.
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6. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika
Minimálisan a fenntartáshoz szükséges létszámmal dolgozik a Társaság. A produkciók létrehozása,
játszása alvállalkozásban történik.
7. Környezetvédelem
A Társaság nem végez olyan tevékenységet, ami környezetvédelemmel kapcsolatos lenne.
8. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása
A Társaság nem rendelkezik pénzügyi instrumentumokkal.
9. A kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika
A Társaság tevékenységéből adódóan nincs kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikája.

Budapest, 2017. március 6.

Bán Teodóra
ügyvezető

