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Kiegészítő melléklet a 2021. évi beszámolóhoz 
 
Szervezet megnevezése: Maladype Színház Közhasznú Egyesület 
 
Szervezet székhelye: 1138 Budapest, Pozsonyi út 12. fsz.2. 
  
Adószáma: 18199576-2-41 
 
Nyilvántartási szám: 01-02-0013326 
 
Alakulás kelte: 2009.04.11 
 
Képviselő: Balázs Zoltán István 
 
Közhasznúsági státusz: közhasznú 
 
Az Egyesület cél szerinti tevékenysége: kulturális tevékenység, a Maladype Színház működésének 
biztosítása. 
Az Egyesület 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját Szabó Gabriella (mérlegképes könyvelői 
regisztrációs szám: 151996) állította össze. 
 
Mérlegkészítési időpont: 2022. október 15. 
 
Az alapítvány által foglalkoztatott személyek átlagos statisztikai állományi létszáma 11 fő. 
 
A számviteli politika lényeges vonásai 
 
Az egyesület, mint civil szervezet, a számviteli törvény értelmében egyszerűsített éves beszámoló 
készítésére kötelezett. 
Az eredmény-kimutatás „A” típusú, összköltségeljárással készült, az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
„A” típusú. 
 
Az eszköz- és forráscsoportok értékelésére alkalmazott eljárások 
A társaság az eszközeit azok megszerzésekor bekerülési értékén veszi nyilvántartásba. 
 
Bekerülési érték tartalma: 
 
a) Vásárlás, beszerzés esetén 
- számlázott, szerződés szerinti ellenérték (engedményekkel csökkentett, felárral növelt) 
- beszerzéshez kapcsolódó szállítási költség. 
- alapozási szerelési költségek 
- próbaüzemeltetés költségei 
- beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak 
- vámköltség, vámteher, vámkezelési díj 
- beruházási hitel után az üzembe helyezésig felmerült kamat 
- üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj. 
- fizetendő illetékek  
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa 
- a jogszabályokon alapuló hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak. 
- egyéb hatósági díjak (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj) 
- az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön felvétele 
előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja, 
szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék, a hitel 
igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,  kölcsön 
felvétele után az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült kamat. 
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b) Saját előállítás esetén 
–  előállítás közvetlen önköltsége 
–  előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban levő költség 
–  mutatók segítségével közvetlenül felosztható költségek 
 
Követelések értékelése 
A belföldi és a külföldi a követeléseket könyv szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni. A vevő, az 
adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában 
rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan 
megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak 
mutatkozik és jelentős összegű. 
 
Külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség 
A külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés 
szerinti teljesítés napjára vonatkozó számlavezető bank által meghirdetett devizaközép árfolyamon kell 
állományba venni és értékelni. Minden árfolyam nyereséget, illetve árfolyam veszteséget a pénzügyi 
műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni. 
 
Az év végén az eszközöket érintő tételeknél le kell írni a behajthatatlan követeléseket, és az egyedileg 
minősített adósokról szerzett információk alapján el kell számolni az értékvesztést vagy a korábban 
elszámolt értékvesztés visszaírását. 
 
Eszközök 
Befektetett eszközök 
 
Befektetett eszközök körébe tatoznak azon eszközök, amelyek egy éven túl szolgálják a társaság 
tevékenységét. A vásárolt eszközök értékelése beszerzési áron történik. Az értékcsökkenést tekintve a 
társaság a következő eljárást alkalmazza: 
 
Tárgyi eszközök 
 
A leírás lineáris. Az alkalmazott kulcsok ingatlanok esetében 0%, járműveknél 20 %, irodai 
számítástechnikai eszközöknél 33 %, egyéb tárgyi eszközöknél 14,5 %. Ingatlanok esetében a maradvány 
érték egyenlő a beszerzési értékkel, mert az ingatlanok között kimutatott tárgyi eszközök a piaci 
információk alapján értékükből nem vesztenek. A 200.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem 
haladó tárgyi eszközök tekintetében az egyesület a használatba vételkor az értékcsökkenést teljes 
mértékben elszámolja. Az értékcsökkenés kezdete a használatba vétel napja. 
Tárgyi eszközök csoportjába az ingatlanok, bérelt ingatlanon végzett beruházás, üzemi gépek, 
berendezések, járművek, valamint a beruházások tartoznak. 
2021.12.31-én az egyesület tárgyi eszközei között 1 db személyszállításra használt 9 személyes buszt, 
díszleteket, jelmezeket, fény-, és hangtechnikai eszközöket, számítógépet, és egyéb számítástechnikai 
eszközöket tart nyilván. 
 

növekedés csökkenés növekedés csökkenés növekedés csökkenés

Termelő eszközök, (díszeletek, jelmezek, 
kellékek, leírt értékük 2021.12.31: 17.058 EFt) 62 0 0 38 0 0 0 24

Egyéb járművek, 9 személyes busz 12 264 0 0 2 076 0 0 0 10 188

Ponyvás utánfutó 0 354 0 27 0 0 0 327

Irodai, igazgatási berendezések 1 578 508 0 950 65 0 0 1 201

Kisértékű eszközök 0 6 928 0 6 928 0 0 0 0

Összesen 13 904 7 790 0 10 019 65 0 0 11 740

2021.12.31 
Nettó érték EftTárgyi eszközök

2020.12.31 
Nettó érték Eft

Bruttó érték Eft terv szerinti terven felüli 
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Befektetett pénzügyi eszközök 
Az egyesület befektetett pénzügyi eszközzel 2021.12.31-én nem rendelkezik. 
 
Forgóeszközök 
 
A forgóeszközökhöz azon eszközök tartoznak, amelyek éven belül szolgálják az egyesület cél szerinti 
tevékenységét. Ide tartoznak a készletek, a követelések, az értékpapírok, valamint a pénzeszközök. 
 
Pénzeszközök 
 
2021.12.31
Elszámolási betét HUF 104 854 082 Ft
Elszámolási betét EUR 8 074 738 Ft
Pénztár 285 947 Ft
Összesen: 113 214 767 Ft  
 
Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolás 2021.12.31-én 0 EFt. 
 
Eszközök összesen 
                                                                                   ezer Ft 
Megnevezés 2020.12.31 2021.12.31 %

Befektett eszközök 13 904 11 740 84,44%

Forgóeszközök 46 901 115 177 245,57%

Aktív időbeli elhatárolások 1 129 0

Eszközök összesen 61 934 126 917 204,92%

 
 
Kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek közé tartoznak a szállítók, a kapott előlegek, a hitelek, valamint az egyéb 
rövidlejáratú kötelezettségek, amelyek 2021.12.31-én nyilvántartott összege 1.832 EFt, és ami tartalmában 
le nem járt fizetési határidős szállítói kötelezettség. 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
Passzív időbeli elhatárolás a társaság könyveiben 2021.12.31-én 112.326 EFt: 

 
 
Eredménykimutatás 
 
Az egyesület 2021. évben vállalkozási tevékenységből nem szerzett bevételt. 
 
 
 
 

4 000 000,00 EMT-TE-AB-21-0393
15 000 000,00 VI/3266/21 EMMI
12 000 000,00 EMT-TE-A-E-21-0039
25 000 000,00 EMT-TE-A-D-21-0007
18 000 000,00 EMT-TE-A-A-21-0066

700 000,00 0091-MMA-21/B/2021-4
21 000 000,00 EMT-TE-A-B-21-0507

7 952 335,00 Busz beszerzés támogatás 2020
2 000 000,00 NKA-3416-01-0054/19
1 680 703,00 Bér és járulék támogatás Fővárosi Kormányhivatal
4 993 000,00 2020. évi korrekció adminisztrációs hiba miatt

112 326 038,00



4 

 
A cél szerinti alaptevékenység eredményének bemutatása: 
                                                                                                  ezer Ft 
Megnevezés 2020.12.31 2020.12.31 %

Értékesítés nettó árbevétele 3 064 4 232 138,12%

Aktivált saját teljesítmények 0 0

Egyéb bevételek (támogatások, adományok) 54 396 86 271 158,60%

Anyagjellegű ráfordítások 33 410 36 866 110,34%

Személyi jellegű ráfordítások 20 522 36 826 179,45%

Értékcsökkenési leírás 3 551 9 954 280,32%

Egyéb ráfordítások 39 122 3

Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye -62 6 735 10862,90%

Pénzügyi műv.bevétele 325 194 59,69%

Pénzügyi műv.ráfordítása 0 146

Pénzügyi műveletek eredménye 325 48 14,77%

Adózás előtti eredmény 263 6 783 2579,09%

Cél szerinti tevékenység tárgyévi eredménye 263 6 783 2579,09%

 
A ráfordítások között kizárólag a cél szerinti tevékenység végzésével kapcsolatosan felmerült költségek 
kerültek kimutatásra. 
 
Az egyesületnek juttatatott támogatások kimutatása: 

 
 
A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenységek bemutatása 

 a Maladype Színház működésének támogatása, a Színház által létrehozott színházi produkciók 
támogatása, képviselete, hazai és nemzetközi népszerűsítése, támogatók bevonása a színház céljainak 
megvalósításához, a színházművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása 

 új színházi formák, új színházi nyelv alkalmazásával kísérletező előadások, workshopok létrehozásának 
támogatása, rendhagyó módszerek, formák alkalmazása a színház kulturális tevékenység során 

 új színházi produkciók létrehozásához szükséges pályázati és egyéb támogatások felkutatása 

2020-2021
Támogatás összege 
HUF

2021 folyósított 
összeg/előző évi 
áthozat HUF

2021-ben 
felhasznált HUF

átvitel 2022. évre 
HUF

EMI-TE-A-D-20.0023  (2020. évi áthozat) 15 000 000 11 411 721 11 411 721 0
EMT-TE-A-B-20-0610 Többlettámogatás (2020. évi áthozat) 22 700 375 8 835 282 8 835 282 0
EMET 108217/00155 Merlin terv előkészítése (2020. évi áthozat) 1 200 000 930 000 930 000 0
EMET 108128/00077 Merlin kommunikáció bővítés (2020. évi áthozat) 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0
Goethe Institut Merlin előkészítés (2020. évi áthozat) 1 100 000 600 000 600 000 0
NKA-3416-01-0054/19 (2020. évi áthozat) 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
20.jubileumi évad EMMI 15 000 000 15 000 000 0 15 000 000
Waclav Felczak Alapítvány Yvonne 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0
EMMI kulturális felület fejlesztésre 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
EMMI Isra fesztivál "Valaki mint én" 21 000 000 21 000 000 0 21 000 000
EMMI EMT-TE-A-E-21-0039 12 000 000 12 000 000 0 12 000 000
EMMI EMT-TE-A-D-21-0007 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000
EMMI EMT-TE-A-A-21-0066 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000
1% szja 81 400 81 400 81 400 0
NKA-109144/00671 900 000 900 000 900 000 0
EMMI 108117/05351 1 700 000 1 700 000 1 700 000 0
EMMI MUK-21-BP-SZ-A-0024 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
Király Júlia adomány, működési költségre 150 000 150 000 150 000 0
Magyar Művészeti Akadémia erdélyi turnéra 700 000 700 000 0 700 000
Magyar Művészeti Akadémia működési támogatás 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0
Bér és járulék támogatás Fővárosi Kormányhivatal 7 369 706 7 369 706 5 689 003 1 680 703
Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal GINOP bértámogatás 990 476 990 476 990 476 0
Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal GINOP bértámogatás 400 000 400 000 400 000 0
NKA-108117/05202 1 500 000 1 500 000 967 244 532 756
NKA-108128/00077 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0
NKA-Színművészeti Kollégium 10821700155 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0
Emmi-kiemelt 20-szin1-0010 Merlin puzzle játék 1 500 000 944 315 944 315 0

161 741 957 142 962 900 43 049 441 99 913 459
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 színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása  
 kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, 

rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel. 
 a nézői réteg bővítése, a különböző társadalmi rétegek megszólítása, közönségtalálkozók, szabadidős 

tevékenység és szórakoztatás 
 közösségépítés/ nyílt próbák, workshopok/- a pandémia miatt  csökkent ezen programok száma 
 határon túli magyar szervezetek, színházakkal való együttműködés, kölcsönös tapasztalatszerzés, 

tapasztalatok átadása. 
 valódi művészeti értékek  ápolása, tovább gondolása, a művészeti tevékenység innovációs feladatainak 

teljesítése, a kortárs művészet befogadása, népszerűsítése. 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
 
A színházi tevékenység és az előadó-művészet által a társadalom kulturális és szellemi állapotának 
fejlesztése. Kitekintés a világ kulturális világába, tapasztalatcsere a színházi nyelvezet és célok tekintetében. 
Fiatalok színházra nevelése önismereti és drámafoglalkozások segítségével - 2021-ben elmaradt. Kulturális 
képzés során nyitottságra, elfogadásra, szolidaritásra nevelés. A fiatal generáció a magyar kulturális és 
történelmi értékekkel való megismertetése, számukra hangsúlyosabbá tevése,  a magyar és európai  
identitás  és kultúra, hagyományok megőrzése - ápolása.  A színházművészet értékeinek gyarapítása. A 
magyar színházművészet megismertetése a világ különböző országaiban , a magyar alkotók, művészek 
/klasszikus és kortárs/ művészeinek megismertetése és fordítva: a világirodalom klasszikusainak, kortárs 
szerzőnek megismertetése a magyar publikummal. fókuszálás   az összművészetre  és annak a színpadon 
való alkalmazása. Új színházi formák és  saját színházi nyelv népszerűsítése, bemutatása. Kutatás és 
innováció a színházi nyelvezet és módszertanban. 
Megvalósult a jövő színházi kultúráját előkészítő PROGRAMUNK,  az ÖT KAPU színház 
metodikai koncepción alapuló módszer 3. évének gyakorlati eredménye, Tankred Dorst: MERLIN 
c. előadás, amely a 2021-es színházi évad záró produkciója volt. Az Öt Kapu program második 
kísérleti  évének   előadása   Gomrovitz: Yvonne c. előadása,  a bemutató után közvetlenül is sok 
nemzetközi fesztiválra kapott meghívást. 
A 2021-es színházi évadban a Maladype színház 7 nemzetközi, és 4 belföldi vidéki  
vendégszereplésen vett részt. 
 

A 2021. évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 
Fesztivál meghívások : Görögország, Lengyelország, Szerbia, Ukrajna,Montenegró, Pristina 
  
A fesztivál  meghívások, vendégjátékai:  Augusztus ,  Metropolisz , Yvonne  és Merlin c. előadások 
Vendégszereplések vidéken: Pécs, Dunaújváros, Miskolc, Szeged, Kecskemét, Kisvárda /Yvonne, Metropolisz és Merlin c. 

előadásokkal. 

 Új bemutató : Tankred Dorst : Merlin c előadása  – előbemutató  Kisvárdán, premier : Budapest Eötvös 10-ben 

Isradráma  mini fesztivál előkészítése újabb bemutatóval: Roy Chen: Valaki mint én c. ea és 2 izraeli vendég előadás 

Tréningek, felolvasások, közönségtalálkozók. 

Folytatódott a 3 évre tervezett Öt kapu programunk  - közönség kapcsolatos, ösztönző-erősítő kommunikációs módszer 
népszerűsítése tréningekkel, mely által olyan tehetséges fiatal pályakezdő színművészeket kívánunk felkarolni, akik a színházi 
megértés általános folyamatainak új perspektívába helyezése révén a módszer elsődleges elemeinek elsajátításával a jövő 
színházművészetének „Modern Művészei”- ként fogják tudni kamatoztatni mindazt a művészi-szakmai igényességet és specifikus 
tapasztalati tudást, amelyre a „régi” és az „új” tudás közötti kapcsolatok kialakítása után sokoldalú színházalkotói pályájuk során 
szükségük lesz.  
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2020-2021 években kapott támogatások bemutatása: 

Támogatási program megnevezése: A Maladype Tankred Dorst:Merlin színházi összművészeti puzzle-játéka 
Támogató megnevezése: EMMI- KIEMELT-20-SZIN1-0010  
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.09.01-2021.06.30 
Támogatási összeg:  1 500 000,-Ft 

 ebből tárgyévre jutó összeg:  1 500 000,-Ft 

 tárgyévben felhasznált összeg:  555 685,-Ft 

 tárgyévben folyósított összeg:  1 500 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0 Ft 
Dologi  555 685-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:  0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A kapott támogatást  a színház   dologi költségek/, tiszteletdíjak, szerzői jogdíj, technikai eszk. bérlés, videó 
gyártás, vágás , és technikai szolg. 2021-ben. 

Támogatási program megnevezése: Maladype Színház : Tankred Dorst: Merlin c. produkció előkészítése, 
bemutatása 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma- NKA  színházművészeti kollégium 
108217 00155 

Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 
önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.06.01-2021.06.01. 
Támogatási összeg:  1 200 000,-Ft 

 ebből tárgyévre jutó összeg:  1 200 000,-Ft 
 tárgyévben felhasznált összeg:  270 000,-Ft 
 tárgyévben folyósított összeg:  1 200 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0 Ft 
Dologi  270 000,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:  270 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   dologi költségek/, tiszteletdíjak, PR, Kommunikációra  technikai szolg és 
díszlettervezésre  költötte. 
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Támogatási program megnevezése: Váróterem Fichez és M Stúdió Lift c. erdélyi előadások befogadása 
Támogató megnevezése: NKA  Kiemelt művészeti célok megval.támogatása 3416-01-0054/19 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2019.10.01-2021.06.15 
Támogatási összeg:  2 000 000,-Ft 

 ebből tárgyévre jutó összeg:  0,-Ft 
 tárgyévben felhasznált összeg:  0,-Ft 
 tárgyévben folyósított összeg:  2 000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0 Ft 
Dologi 0,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A kapott támogatást  a színház   dologi költségek/, tiszteletdíjak, előadás díja technikai szolg és szállásra  
költötte 2021-ben. 

Támogatási program megnevezése: A Maladype Kommunikációs Platform Fázisainak Bővítése 
Támogató megnevezése: NKA  Színművészeti Kollégium  108128/00077 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.03.11-2021.08.31. 
Támogatási összeg:  1 200 000,-Ft 

 ebből tárgyévre jutó összeg:  0,-Ft 
 tárgyévben felhasznált összeg:  0,-Ft 
 tárgyévben folyósított összeg:  1 200 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0 Ft 
Dologi  0,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:  0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást a színház dologi költségek/, tiszteletdíjak, fordítás, lektorálás, online archiválás 
technikai eszközök bérlet és Pr marketingre költötte 2021-ben.  
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021. évi működésének támogatás 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma- NKA Színművészeti Kollégium 

108117/05202 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.09.01-2021.08.31 
Támogatási összeg:  1 500 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

   967 244,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

   967 240,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

1 500 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0 Ft 
Dologi   967 244,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:   967 244 ,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   bérköltségek és dologi költségek/ tiszteletdíjak, PR, Kommunikációra  
díszlet, jelmez, technikai szolg. és technikai eszközök bérlésre  költötte. 

Támogatási program megnevezése: MALADYPE SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK/ GINOP PROGRAM-IFJÚSÁGI 
GARANCIA PROGRAM-BÉR ÉS JÁRULÉK TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése: Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01.01-2021.02.28 
Támogatási összeg:  400 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

400 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

400 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

400 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 400 000,-Ft  bér és járulék 
Dologi  
Felhalmozási  
Összesen: 400 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház  25 év alatti  pályakezdő  művészek  bérére költötte 
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Támogatási program megnevezése: MALADYPE SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK GINOP PROGRAM-IFJÚSÁGI 
GARANCIA PROGRAM-BÉR ÉS JÁRULÉK TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01..01-2021.03-31 
Támogatási összeg:  990 476,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

990 476,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

990 476,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

990 476,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 990 476,-Ft  bér és járulék 
Dologi  
Felhalmozási  
Összesen: 990 476,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   pályakezdő  művészek  bérére költötte. 

Támogatási program megnevezése: MALADYPE SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK  a Covid 19 pandémia  miatt 
Budapest Főváros Kormányhivatal BÉR ÉS JÁRULÉK TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01.01-2021.11.18 
Támogatási összeg:  7 369 706,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

5 689 003,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

5 689 003,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

7 369 706,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő  1 680 703,-FT 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 5 689 003,-Ft  bér és járulék 
Dologi  
Felhalmozási  
Összesen: 5 689 003,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást a színház a munkatársak és művészek  bérére költötte. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021. évi működésének támogatás 0019- 
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti  Akadémia 0019-MMA-21-OM 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01.01-2021.12.31. 
Támogatási összeg:  1 350 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

1 350 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1 350 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

1 350 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  
Dologi tiszteletdíjak, Pr, Kommunikáció, telefon, adminisztrációs szolgálatás 
Felhalmozási  
Összesen: 1 350 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   a 2021-es évi működéséhez használta fel. 

Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021/22 Erdélyi turné támogatása 
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti  Akadémia 0091-MMA-21-P 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01.01-2021.08.31-2022.12.31 
Támogatási összeg:  700 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

700 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

700 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  
Dologi 0,-Ft  
Felhalmozási  
Összesen: 0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   a 2022-es évre halasztott erdélyi  turnéjának költségeire fogja költeni. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021. évi működésének támogatás 
Támogató megnevezése: Király Júlia magánszemély 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.01.05 hó 
Támogatási összeg:  150 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

150 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

150 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

150  000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  
Dologi színművészek tiszteletdíjainak támogatása  
Felhalmozási  
Összesen: 150  000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   a színművészek  tiszteltdíjára használta fel. 

Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021. évi működésének támogatás 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma- EMMI-MUK-21-BP-SZ-A-0024 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.03.01-2022.02.28 hó 
Támogatási összeg:  3 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

3 000 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

3 000 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

3 000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 2 285 710,-Ft 
Dologi    714 290,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 3 000 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   bérköltségek és dologi költségek/telefon, tiszteletdíjak, PR, 
Kommunikációra  költötte. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2020/ 2021. évi Bértámogatás   
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma- EMT-TE-A-D-20-0023 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.09.01-2021.06.30 
Támogatási összeg:  15 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

11 411 721,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

11 411 721,-Ft 

- 2020-ban folyósított 
összeg:  

15 000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 11 411 721 
Dologi   0 
Felhalmozási  
Összesen:   0 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   bérköltségek re költötte 2021-ben. 

Támogatási program megnevezése: Maladype Színház mint Lebonyolító Várótelem projekt 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások 108117/05351 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.12.31. 
Támogatási összeg:  1 700 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

1 700 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1 700 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

1 700 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0,-Ft 
Dologi  1 700 000,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház mint lebonyolító a Váróterem Projekt Egyesületnek adta át, aki az 
összeget  tiszteletdíjakra költötte. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház a már bemutatott táncművészeti előadás 
belföldi forgalmazása 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-NKA 109144/00671 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.11.01-2021.08.31 
Támogatási összeg:  900 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

900 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

900 000,-Ft 

- 2020. évben folyósított 
összeg:  

900 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi 0,-Ft 
Dologi  900 000,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 3 000 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   tiszteletdíjak, személyszállítás és technikai szolgáltatásra költötte 

Támogatási program megnevezése: MALADYPE SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉHez NAV adó 1% felajánlás 2020-
as 

Támogató megnevezése:  
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.10.10-2021.12.31 
Támogatási összeg:  81 400,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

81 400,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

81 400,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

81 400,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  
Dologi 81 400,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 81 400,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   Merlin előadásának díszletéhez használta fel. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021./2022 évi működésének támogatás 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-EMT-TE-A-A-21-0066 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 hó 
Támogatási összeg:  18 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

18 000 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

18  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0,-Ft 
Dologi  0,,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen: 0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   bérköltségek és dologi költségek/telefon, tiszteletdíjak, PR, 
Kommunikációra  jelmez, díszlet , utazás, szállítás, technikai szolg. kérte és költi el. 
 
Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2021./2022 évi pályakezdő és egyéb szakmához 

kötött bértámogatások 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-EMMI EMT-TE-A-D-21-0007 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 hó 
Támogatási összeg:  25 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

25 000 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

25  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0,-Ft 
Dologi   
Felhalmozási  
Összesen: 0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   pályakezdő és egyéb szakmai tevékenységet végző munkatársak 
bérének  kifizetésére használja a kapott támogatást 2022-ben. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház technikai eszközök  vásárlásához támogatás 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-EMMI EMT-TE-A-E-21-0039 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 hó 
Támogatási összeg:  12 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

     0,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

     0,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

12  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi   
Dologi  0,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:  0,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház  szakmai céljai megvalósítására, és a pandémia által okozott 
hátrányos következmények kompenzálására költi el 2022-ben. 
 
Támogatási program megnevezése: Maladype Színház Isradráma fesztivál-Valaki mint én c. előadás és 

program megvalósítása 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-EMMI 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 hó 
Támogatási összeg:  21 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

21 000 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

  0 Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

21  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi   
Dologi   
Felhalmozási  
Összesen:   

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A kapott támogatást  a színház   Isradráma projekt keretében a Valaki mint én c. előadás 
megvalósításának előkészületeire /szervezésére költi 2022-ben/. 
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Támogatási program megnevezése: Maladype Színház On line kulturális felületek fejlesztése 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma-EMMI 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.07.01-2022.06.30 hó 
Támogatási összeg:  4  000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

 4 000 000 ,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

   0,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

4  000 000,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi   
Dologi  0,-Ft 
Felhalmozási  
Összesen:  0 

,-Ft 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 
A kapott támogatást a színház 2022-ben fogja a támogatás céljának megfelelően elkölteni. 
 
Támogatási program megnevezése: Maladype Színház  Yvonne  c. ea Lengyelország - cieszyni  

előadásának támogatása az  „Without borders „fesztiválon 
Támogató megnevezése: Waclaw Felczak Alapítvány  
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2021.10 hó 
Támogatási összeg:  1  500 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

 1 500 000,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

 1 500 000,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

1 500 000 ,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi   
Dologi  1 500 000,-Ft, 
Felhalmozási  
Összesen:   

1 500 000 -Ft 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 
A kapott támogatást a színház utazás-, szállítás költségeire, tiszteletdíjra költötte. 
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Támogatási program megnevezése: A MALADYPE Színház 20. JUBILEUMI ÉVADÁNAK 
PROGRAMSOROZATA 
 

Támogató megnevezése: EMMI 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2022 -2023 év 
Támogatási összeg:  15 000 000,-Ft 

- ebből tárgyévre 
jutó összeg:  

0,-Ft 

- tárgyévben 
felhasznált összeg:  

0 ,-Ft 

- tárgyévben 
folyósított összeg:  

15 000 000 ,-Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0, Ft 
Dologi  0,-Ft 
Felhalmozási  0, Ft 
Összesen:  0, -Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A színház 2022-ben a 20. jubileumi évadban valósít meg ünnepi előadásokat,  fennállása 20. évének 
megünneplésére fordítja a kapott támogatást. 
 
Támogatási program megnevezése: Maladype Színház 2020/21 évi működési támogatásához 

Többlettámogatás EMT-TE-A-B-20-0610 
Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.06.01.-2021.06.30. 
Támogatási összeg:  22 700 375,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

8 835 282,-Ft 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

8 835 282 ,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

0 -Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi    0,-Ft 
Dologi  8 835 282,- FT 
Felhalmozási  
Összesen: 8 835 282,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A kapott támogatás  tiszteletdíj, PR, Kommunikáció és bérleti díj , jelmez, díszlet , karbantartás , szolgáltatások, 
adminisztráció, utazás, szállítás kifizetésére került felhasználásra. 
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Támogatási program megnevezése: EMET 108217/00155 Merlin terv előkészítése  
Támogató megnevezése: NKA Színházművészet Kollégiuma 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.12.01.-2021.12.31. 
Támogatási összeg:  1 100 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

600 000 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

600 000 ,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

0 -Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0,-Ft 
Dologi  600 000,- FT 
Felhalmozási  0 Ft 
Összesen: 600 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A kapott támogatást  fotózás, videofilm gyártás kifizetésére használta fel az egyesület. 

Támogatási program megnevezése: EMET 108217/00155 Merlin terv előkészítése  
Támogató megnevezése: NKA Színházművészet Kollégiuma 
Támogatás forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
nemzetközi forrás 
más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020.12.30.-2021.06.30. 
Támogatási összeg:  1 200 000,-Ft 

- ebből tárgyévre jutó 
összeg:  

1 200 000 

- tárgyévben felhasznált 
összeg:  

1 200 000 ,-Ft 

- tárgyévben folyósított 
összeg:  

0 -Ft 

Támogatás típusa: (aláhúzandó)  visszatérítendő 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként 
Személyi  0,-Ft 
Dologi  1 200 000,- FT 
Felhalmozási  0 Ft 
Összesen: 1 200 000,-Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A kapott támogatás  díszlettervezés, PR Kommunikáció, technikai szolgáltatások, adminisztráció, utazás, 
szállítás kifizetésére került felhasználásra. 

Buda  
 

                            
       ……………………………….. 
        Balázs Zoltán                               


