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1. A színházi vállalkozás 
Színház Maglódon, Maglód a színházban! 

1.1 A Maglódi Színházi Vállalkozás célja 

A színház, mint műfaj nem pusztán a szórakoztatásért felel. A színház tükör a világra, 
egy fajta kommunikációs eszköz, amellyel dolgok tisztábban, érthetőbben tűnnek fel 
a művészet sokszínű eszközeivel. A színház építésemind művészileg, mind értelmi 
síkon, mind a közösség és a lakosság nevelésében is nagyon fontos. Éppen ezért 
gondoljuk, hogy a színház elengedhetetlen egy közösség életében, különösen egy 
olyan szerencsés és jó lehetőségekkel rendelkező település életében, mint Maglód.  
Maglód lakossága évről évre gyarapodik. Művészeti iskolája híresen elismert, a nevelés 
valamint az értelmiségi oktatás alapelvként tűnik ki a község életében. Ezt 
látványosan támogatja megannyi helyi civil szervezet, valamint fantasztikus 
infrastruktúrával rendelkező maglódi Magház.  
A település folyamatos fejlődését, nagyon szerencsés fekvését és a lakosság 
művészetek iránti érdeklődését figyelembe véve úgy gondoltuk, Maglód életében a 
következő nagy lépést egy helyi színház jelenthetné.   Tekintettel a lakosság 
folyamatos gyarapodására, különösen a frissen Budapestről kiköltözött fiatal 
családokra úgy gondoltuk fontos szerepe lehetne Maglódon a színháznak nem csak a 
szórakoztatást tekintve, hanem a közösség építés és a településhez való odatartozás 
értelmében is. Kiváló lehetőség a közösség összekovácsolására, egy művészetkedvelő 
és színházbarát fiatal értelmiségi kör kiépítése és nevelésére, de akár a helyben 
működő iparágak fellendítésére is, hiszen a színház mindent megmozgat. 
Vállalkozásunk célja a maglódi színházi kultúra felvirágoztatása professzionális 
előadásokkal, akár versenyre kellve a budapesti kínálattal. A programok Maglód 
lakosságát kívánják kiszolgálni és szórakoztatni, az őslakosoktól a frissen kiköltözött 
fiatal fővárosiakig és azok gyermekeiig. A színház amúgy is egyre kisebb 
népszerűségnek örvend mind a gyerekek mind a felnőttek körében. Fontosnak tartjuk, 
hogy ezen változtassunk. Ezalatt egy színházi közönség kiépítését és nevelését látjuk 
megoldhatónak.  
Fontos a gyerekek fejlesztése és taníttatása művészeti területeken is, mert a 
művészet és a színház egy fajta reflektálása kommunikációja a társadalomnak a 
világról. Ez neveli ki az értelmiséget. Fontosnak tartjuk a gyerekek és a fiatalok 
értelmiségi felnőtté való nevelését, hogy képben legyenek a világról. Ebben tökéletes 
segítséget nyújt a színház. 
Személyes küldetésünknek érezzük a színház és a magas kultúra népszerűsítését és 
építését. Fontosnak tartjuk hogy a színház nem csak egy úri luxusként éljen az 
emberek fejében, hanem egy könnyen elérhető gondolkodtató, szórakoztató és építő 
művészeti eszköz, melyben mindenki megtalálja a számára legfontosabb értékeket. 
Ez az a színház, ami véleményünk szerint nem csak a Főváros kiváltsága vagy a 
megyeszékhelyek városi kőszínházaié. A színház mindenkié. Mindenkinek joga van és 
erre természetesen lehetőséget kell teremteni, hogy a színház, a művészet és a 
kultúra ezirányú kommunikációja mindenkihez eljuthasson. Maglód erre a legkiválóbb 
hely. A gyönyörű Magház, a már élő művészeti oktatások és már a szervezés fázisában 
is érdeklődést mutató kapcsolatok és civil szervezetek megerősítenek minket abban, 
hogy célunk és tevékenységünk jó ajtókon kopogtat. Ezt a támogatást szeretnénk 
megragadni és egy élő aktív színházi életet hozni Maglód szívébe.  
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2. Maglódi Színházi Vállalkozás tervezett programja 2012-2013-as 
évadra:* 
-Interaktív Gyermek Mesejáték  
-Vígjáték – felnőttek számára 
-Állandó színjátszó kör maglódi illetve a környék gyerekeinek (Féléves bemutatókkal) 
- Maglód sztárjai, a színjátszó kör tagjai valamint profi színészekkel létrejött táncos, 
zenés koprodukció 
-Különleges irodalom óra színészek vezetésével (a maglódi művészeti iskola 
együttműködésével) 
-Művészet kedvelő fiatalok közösséggé formálása 
-Színi előadások bemutatása 
Továbbiakban tervünk rövidtávon a Magház számára egy állandó közönség kiépítése, 
majd a repertoár bővítése hosszútávon pedig egy Maglódi Városi Színház 
megalapítása. 
*A programokat mind profi és igényes kivitelezésben tervezzük, hogy bárhol 
megállhassa a helyét. Természetesen minden költségkímélő eszköz 
figyelembevételével. 
 

2.1 Interaktív gyermekjáték 

Királyfi Kis Miklós - interaktiv mesejáték  
(szinopszis) 
  
A játék szövege az azonos című magyar népmese változataira és a változatok motívumaira 
készül. 
A játék lényege, hogy a társulat és a gyerekek együtt játszák el a mesét. A dialógusok egy 
jelentős része improvizáció ami a gyerekek „megmozgatására” irányul, illetve beépíti a 
történetbe a nézők reakcióit. 
A darab szövege a dialógusok váza, kanavásza a mese lejegyzett változataiból készül, az 
eredeti adatközlők ízes, szófordulatait használva. Ezek vegyülnek majd a mai nyelv 
improvizált szövegelemeivel.  
A darab végső szövege a próbák során alakul majd ki. A vázlatos szövegkönyv az olvasópróbára 
elkészül. 
  
A mese rövid tartalma: 
A királyné áldott álapotban, de a magzat folyton sír a szíve alatt. Egy javasasszony tanácsára 
megígérik neki: övé lesz a világ legszebb asszonya. Mikor felnő a fiú, hiába keresi azt az 
országában. Útnak indul apja legsatnyább lován, aki persze táltossá változik. A világ végén a 
csillagok anyja, és a Hajnalcsillag útbaigazítja Királyfi Kis Miklóst. Meg is találja Tündérszép 
Terciát, ám a találkozásuk nem éppen mesébeillő. A lány gőgös. Feladatok elé állítja a 
királyfiút. Ezeket a táltos és az útja során szerzett barátok segítségével megoldja, sőt a lány 
a gőgjét is letöri. Jöhetne a boldog lakodalom, de Királyfi Kis Miklós nem bír a 
kíváncsiságával; kinyitja tiltott 12.szobát…A sárkány kiszabadul és elrabolja Terciát. A fiú 
utána megy visszalopja, de a sárkány táltosa gyorsabb az övénél Tercia kifaggatja sárkányt, 
hogy honnan van a lova. Királyfi Kis Miklós újabb kalandok után elér a Boszorkányhoz. 
Állatsegítőivel meg tudja őrizni a banya lovát (aki tulajdonképpen a lánya).Megkapja hát a 
csodaparipát, és menekül a banyától, sikerrel. Újra visszarabolja a mátkáját és most már a 
sárkány sem éri utol. Jöhet a lakodalom… 
  
  
A játék a gyerekekkel, egy térben, közöttük zajlik. Nincs tehát a klasszikus nézőtér-színpad 
elválasztás. A nézőknek sokat kell mozogni, hogy benne legyenek a játékban, ezért a 
hagyományos székek helyett párnákon, matracokon ülnek (tanárok, óvónénik, szülők, a 
játéktér szélén, székeken). A párák közötti mozgással alakítják ki a játszók a teret. 
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 Díszlet tulajdonképpen nincs. A színészek átöltözéseit rejtő festett textil, a táltosok 
vágtatását imitáló zászlók, ennyi az összes tárgy a térben. Jelmezek természetesen vannak, 
hiszen a játszók azokat váltogatva alakulnak át a mese karaktereivé. 
  
Szereplők: két - több karaktert is vívő – mesélő, egy férfi és egy nő.  
  Királyfi Kis Miklós, Tündérszép Tercia – két fiatal színész.  
  Rajtuk kívül a kisebb karaktereket játszó és a gyerekeket animáló négy színész. (erre 
mindenképpen jók az Shakespeares ex-növendékek).  
  Szerepelne még egy táncos, aki a koreografikus jelenetek beállításában is segédkezne. 
  Ezen kívül egy zenész, gitáros, vagy hegedűs, aki a dalokat és a mozgásszínházi betéteket 
kísérné.  
 
Rendező: Silló Sándor 
Tehát az előadás a most nézőtérként funkcionáló térben képzeltük el 10 színész 
előadásában, valamint 1 táncos és egy zenész kíséretében. A nézők a játszó teret ülik 
körbe, miközben az aktív közönség részese lesz az előadásnak. Az előadás után pedig 
a színészek drámaórát és színi foglalkozást tartanak a gyerekeknek a mesejátékra 
alapozva. Ez egy remek délelőtti vagy délutáni családi program. Havi egy-két előadást 
szeretnénk ebből a programból. 
Tervezett bemutató: 2012. október eleje 
 

2.2 Vígjáték felnőttek számára 

 
A Vígjátékkal a fiatal felnőtt és felnőtt korosztályt kívánjuk szórakoztatni, hogy 
Maglód színházi élményéből ők se maradjanak ki. A vígjáték jól bevett színházi műfaj, 
a nevettetést, a szórakoztatást igazi művészi szintre emelve kívánnánk 
megvalósítani.Célunk, hogy a mesejátékot követően a felnőttekhez szóljuk, biztosítva 
nekik az önfeledt szórakozás élményét. 
A vígjátékot rendező személye még szervezés alatt, de célunk hogy neves előadói 
gárda és népszerű könnyű előadás nyissa meg a felnőttek számára színházi évadot 
maglódon. 
Tervezett bemutató: 2012. December a két ünnep között 
 

2.3  Állandó színjátszó kör Maglód illetve a környék gyerekei számára 

A színház szórakoztatási eszköze mellett szeretnénk színházi oktatást is vinni a helyi 
művészeti oktatási életbe. Ez a színházi oktatás nem elsősorban színészek nevelésére 
szolgál. A színházi technikák elsajátítása mellett leginkább az önkifejezésen és a 
tehetség kibontakoztatásán alapszik. A tanfolyam célja, hogy a fiatal jelentkezők 
olyan önismereti tréningben részesüljenek, mely segít az önmaguk megtalálásához 
vezető úton, a magabiztosság, határozott megjelenés és kiállás megtanulásában. 
 

A kreatívitás és készségfejlesztő foglalkozások alkalmával a diákok 
kifejezetten játékos formában ismerkednek önmagukkal. Verbális és non-verbális 
gyakorlatokon keresztül közelítünk a színpadi jelenetek kidolgozásához. A 
foglalkozások fejlesztik a kommunikációs készséget, a fantáziát, a koncentrációs 
képességet, illetve elősegíti a magabiztosságukat.  A kurzusok alatt a diákok 
megízlelhetik a színpadi létezés varázsát, a pillanat megélésének művészetét, mely 
segítségükre lesz abban, hogy hétköznapi életük is kiteljesedhessen. A különféle 
szituációs gyakorlatok, az irányított improvizáció, a versmondás, a koordinációs 
gyakorlatok, bizalom játékok, stb... mind – mind egy adott gondolkodási struktúra 
megteremtését célozzák. 
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A foglalkozások alkalmával a diákok kreativitása, érzelmi intelligenciája, 

valamint önbizalmuk is fejlődni fog. A színészetet, mint bármely művészeti 
tevékenységet fel lehet fogni hivatásként szakmaként, hobbiként, illetve terápiaként 
is. Én nem a „vagy-vagy”-ban, hanem az „is-is”-ben hiszek. A „színházcsinálás”  
hivatás, szakma, hobbi és terápia is egyben. Hiszem,  hogy a színpadi létezésből 
származó tapasztalataink csak és kizárólag  pozitív hatást gyakorolnak  
személyiségfejlődésünkre, kiváltképp, ha valódi örömöt lelünk a közös együttlétekben 
és a szereteten keresztül fejezzük ki önmagunkat. 
 
A foglalkozás lőzetes tervek szerint egy gyermek előadásban teljesedne ki, ahol a 
gyerekek megmutathatják, mennyit is fejlődtek a képzés alatt, illetve értelmet és 
kiteljesedést ad az egész eves munkájuknak. Az előadás természetesen a gyerekek 
részvételén is múlik.  
  
Tervezett bemutatók:  2013. Június 
 

2.4 Maglód sztárjai, a színjátszókör tagjai valamint profi színészekkel 
létrejött táncos, zenés kooprodukció  

 
Maglód rengeteg tehetséges fiatalt tudhat magának. Többük már hírnevet is szerzett a 
különböző TV csatornák által szervezett tehetségkutató műsoraiban, mint például 
Kovácsovics Fruzsina, Krizbai Teca és a Hajdú lányok. Arra gondoltunk, hogy ez egy 
olyan remek adottság, amit nem volna szabad figyelmen kívül hagyni. Terveink között 
szerepel egy olyan zenés-táncos színi előadás készítése, amelyben Maglód már híres 
tehetségei, a még ismeretlen, de fantasztikus művészei és profi színészek-táncosok 
együtt alkotnának egy közös produkciót. Így jó példát mutatva mindannyiuknak, látva 
a kezdeti, a köztes illetve a végső állomást a színpadig vezető lépcső fokain.  
Ennek a produkciónak az elkészítése nagy szaktudást kíván, így rendező-koreográfusát 
még keressük. 
 
Tervezet bemutató: 2013. Május 
 

3. Maglódi Városi Színházi vállalkozás lehetséges felépítései: 
 
A Maglói Városi Színház munkacímű vállalkozás több lehetőséget is rejt magában. Egy 
helyi színház kiépítéséhez idő kell, amit különbözőképpen építhetjük fel. Az 
alábbiakban zekre a vállalkozási ötletekre szóló példákat mutatjuk be: 
 

1. csomag:  
 
Az 1. csomag egy nagyobb léptékkel történő helyi színház kiépítésének 
legmeghatározóbb lépéseként működik. Ezzel az összeállítással, hasonló fejlődési 
mértékkel a maglódi Magház igazi színház lehet, melyet a Magyar állam és ekképp 
támogat. A csomag tartalma a következő: 
 

 Interaktív mesejáték – Szeptemberi premierrel, egész évadban műsoron 
tartással 

 Vígjáték – Felnőtt előadás, decemberi premierrel 
 Színjátszó kör – önismereti és készségfejlesztő gyakorlatokkal,  
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 Szervezés – a fent említett produkciók teljeskörű leszervezése 
 Marketing: - a Maglódi színházi vállalkozás teljes marketing megjelenései 

 
 
~ 11.500.000 HUF    Részletes költségvetés a mellékelt excel táblázatban 
 

2. csomag 
 

 Vígjáték – flnőtt előadás decemberi premierrel 
 Színjátszókör - önismereti és készségfejlesztő gyakorlatokkal 
 Gyerekelőadás – a színjátszókör résztvevőivel készített előadás 
 Marketing - a Maglódi színházi vállalkozás teljes marketing megjelenései 
 Szervezés – a fent említett produkciók teljeskörű leszervezése 

 
~ 8.500.000 HUF   Részletes költségvetés a mellékelt excel táblázatban 
 

3. csomag 
 

 Vígjáték – flnőtt előadás decemberi premierrel 
 Színjátszókör - önismereti és készségfejlesztő gyakorlatokkal 
 Gyerekelőadás – a színjátszókör résztvevőivel készített előadás 
 Marketing - a Maglódi színházi vállalkozás teljes marketing megjelenései 
 Vendégelőadás – a repertoár frissességének megtartása érdekében neves 

színészek által bemutatott vendégelőadások 
 Szervezés – a fent említett produkciók teljeskörű leszervezése 

 
 
~ 10.000.000 HUF   Részletes költségvetés a mellékelt excel táblázatban 
 
 

4. csomag 
 

 Színjátszókör - önismereti és készségfejlesztő gyakorlatokkal 
 Gyerekelőadás – a színjátszókör résztvevőivel készített előadás 
 Vendég előadás – a Maghá programjának feltöltése havi egy 

professzionális színi előadással 
 Marketing - a Maglódi színházi vállalkozás teljes marketing megjelenései 
 Szervezés – a fent említett produkciók teljeskörű leszervezése 

 
 
~ 10.000.000 HUF   Részletes költségvetés a mellékelt excel táblázatban 
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4. Marketing:   

Első sorban Maglód lakosságát akarjuk elérni. Programjainkat igyekeztünk úgy 
kialakítani, hogy minden korosztályszámára érdekes legyen. A Magházzal szorosan 
együttműködve tervezzük a havi programot minden postaládába eljuttatni, valamint 
plakátok és egyéb közterületi reklámhordozók segítségével. A helyi civil szervezetek 
és a helyben működő vállalkozások segítségét is szeretnénk kérni a maglódi színházi 
élet elindításában és fenntartásában. A helyi újság állandó hirdetőjeként, a helyi TV 
és rádió csatornákon való folyamatos megjelenésekkel szeretnénk ezt az állandó 
érdeklődést fenntartani. A Volán illetve a MÁV közreműködését is kérjük, ennek 
végleges eredménye várhatóan tavasszal lezárul.  
 
Tudjuk, hogy egy előadást létrehozni és játszani nem minden. Az előadás azért 
születik, hogy emberek lássák, és hatást gyakoroljon rájuk. Amennyiben az előadás 
nem jut el az emberekhez, így a célunk értelmét veszti, így erős marketing 
tevékenységet tervezünk a vállalkozás mögé rakni. A színház nem öncélú, a nézőiért 
van.  
 

5. Költségvetés:   

(ld. a mellékelt excel táblázatban)  
 
Egy színházi vállalkozás nem a legolcsóbb művészeti ág. Ugyanakkor a leghatásosabb. 
Hisz az ember egyszerre játja hallja és testközelbe kerül a művészettel, ami a 
televízió tekintetében már nem mondható el. Nagyon erős pszichológiai és nevelő 
ereje van, ami tudományosan bizonyított.  
Tisztában vagyunk a műfaj igényeivel, de annak okos megoldásaival és létrehozásával 
is. Tudjuk, hogy nem Budapesten próbálkozunk, így éppen ezért csak azok a tételek 
illetve a lehető legalacsonyabb összegek szerepelnek, amik még egy teljesen 
professzionális előadás, előadások előállításához szükségesek. A táblázatban a kék 
színnel jelölt táblázatok a tételek eredeti árát jelölik, és a zöld színnel kitöltött 
táblázatok pedig az általunk szervezett olcsó árakat. 

6. Hátterünk - Szervezői csapat:  

Kroó Ádám – művészeti vezető 
-A maglódi színház által kitalált projektek megszervezése 
 
-A projektekhez szükséges alkotókkal és más partnerekkel való folyamatos egyeztetés 
és kapcsolattartás 
 
-partnerekkel, szponzorokkal való tárgyalások, kapcsolattartás 
  
-A maglódi színház  arculatának megteremtése, kialakítása 
 
- A színház összes szerződésben álló munkatársáért való felelősségvállalás 
 
- A színházi projectek kézbentartása 
 
Gräff Alexandra – produkciós manager 
-A maglódi színház által kitalált projektek megszervezése 

-Saját ötletek kidolgozása 
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-A projektek ütemtervének összeállítása és folyamatos karbantartása 

-A költségvetés kidolgozása /kifizetések ütemezése 

-Logisztika  

-Partnerekkel, szponzorokkal való tárgyalások, kapcsolattartás 

-PR marketinges feladatkörök 

-Pályázatok figyelése, megírása 

-Kommunikáció (megjelenési felületek)  

-Könyvelővel, gazdasági vezetővel való kapcsolattartás 

-Szerződések megkötése felügyelete 

 

Nagyon köszönjük a lehetőséget. Amennyiben kérdésük lenne a leadott anyaggal 

kapcsolatban kérem keressenek minket bizalommal. 

Kroó Ádám: +3630-849-6832 , krooadam@gmail.com 

Gräff Alexandra: +3630-540-0145, graff.alexandra@gmail.com 

 



1 csomag_költségvetés.xls/Mesejáték

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész 1 kategória Színész 2 kategória  Előadás Színész 1 Előadász színész 2 TOTAL

Nettó/db 500 000 500 000 200 000 100 000 15 000 10 000

Mennyiség 1 1 5 5 65 65

Nettó/total 500 000 500 000 1 000 000 500 000 975 000 650 000 4 125 000

Bruttó total 500 000 635 000 1 270 000 635 000 1 238 250 825 500 5 103 750

Eredeti árak

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész 1 kategória Színész 2 kategória  Előadás Színész 1 Előadász színész 2 TOTAL

800 000 1 600 000 350 000 300 000 30 000 15 000

800 000 2 032 000 1 750 000 1 500 000 390 000 195 000 6 667 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

1/6. oldal



1 csomag_költségvetés.xls/Vígjáték

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész sztár kategória Színész 1 kategória  Előadás Színész sztár Előadász színész 1 TOTAL

Nettó/db 500 000 1 000 000 300 000 250 000 30 000 20 000
Mennyiség 1 1 3 2 12 8
Nettó/total 500 000 1 000 000 900 000 500 000 360 000 160 000 3 420 000

Bruttó total 635 000 1 270 000 1 143 000 635 000 457 200 203 200 4 343 400

Eredeti árak

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész sztár kategória Színész 1 kategória  Előadás Színész sztár Előadász színész 1 TOTAL
800 000 1 600 000 500 000 350 000 40 000 30 000
800 000 2 032 000 2 500 000 1 750 000 520 000 390 000 7 992 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

** A személyi költségek a helyszínre való utazást, valamint minden járulékot tartalmaznak

2/6. oldal



1 csomag_költségvetés.xls/Színjátszókör

Vezető személyi költség

Nettó/hó 70 000

Hónapok száma 10

Nettó total 700 000

Bruttó total 889 000

Gyerekelőadás a színjátszókör tagjaival:

Jelmez Díszet Total

Mennyiség 50 000 50 000

Nettó összeg 50 000 50 000 100 000

Bruttó összeg: 63 500 63 500 127 000

3/6. oldal



1 csomag_költségvetés.xls/Marketing

Magház honlap

fejlesztése

Színház bejegyzéssel

Molino /produkció Szórólap/7500 db Plakát  Szórás

Fotós‐

operatőr/

dokumentáció

Total

Tétel 80 000 70 000 15 000 2 500 6 20 000

Mennyiség (alkalom, darab) 1 3 2 200 90 000 20

Nettó total 80 000 210 000 30 000 500 000 540 000 400 000 1 760 000

Bruttó total 101 600 266 700 38 100 635 000 685 800 508 000 2 235 200

4/6. oldal



1 csomag_költségvetés.xls/Szervezői állandó költségek

Állandó szervezői költségeink:

¤ Telefon költség

¤ Utazás

¤ Személyi költség

Szervező száma 1

Szervezés időtartama: 12 hónap

Nettó összeg/hó 60 000

Bruttó összeg/hó: 76 200

Grand Total 914 400

Ezek azok a tételek, amik fedezése mellett tudunk 100%
energia és időbefektetésével a maglódi színház építésén
dolgozni. 

Ezen költségek harmonikus és sikeres kidolgozásában
együttműködésüket kérjük.  

5/6. oldal



1 csomag_költségvetés.xls/Total

Tétel Nettó Összeg Brutó Összeg
Mesejáték 13 előadás 4 125 000 5 103 750

Vígjáték színpadra állítása és 
4 előadása

3 420 000 4 343 400

Színjátszókör működtetése 
10 hónapra

700 000 889 000

Gyerek előadás előállítása 100 000 127 000

Szervezői díj 12 hónapra 720 000 914 400

Maglódi Színházi Vállalkozás 
éves Marketing költsége 10 
hónapra, 2 produkcióra

1 760 000 2 235 200

Összesen: 10 825 000 13 612 750

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

Ebből 2012‐es költség:

Nettó total Bruttó total

Mesejáték előállítás 2 500 000 3 175 000

Mesejáték 6 előadás 750 000 952 500

Vígjáték előállítás 2 900 000 3 683 000

Színjátszókör 280 000 355 600

Szervezés 240 000 304 800

Total: 6 670 000 8 470 900

2013‐as kötlség:

Mesejáték 7 előadás 875 000 1 111 250
Vígjáték 4 B5előadás 520 000 660 400

Színjátszókör 420 000 533 400

Gyerekdarab 100 000 127 000

Szervezés 360 000 457 200

Total: 2 275 000 2 889 250

A költségvetés naptári évere való felbontása a marketing költségeket nem tartalmazza

6/6. oldal



2 csomag_költségvetés.xls/Vígjáték

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész sztár kategória Színész 1 kategória  Előadás Színész sztár Előadász színész 1 TOTAL

Nettó/db 500 000 1 000 000 300 000 250 000 30 000 20 000
Mennyiség 1 1 3 2 18 12
Nettó/total 500 000 1 000 000 900 000 500 000 540 000 240 000 3 680 000

Bruttó total 635 000 1 270 000 1 143 000 635 000 685 800 304 800 4 673 600

Eredeti árak

Rendező Jelmez/díszelt +tervezés Színész sztár kategória Színész 1 kategória  Előadás Színész sztár Előadász színész 1 TOTAL
800 000 1 600 000 500 000 350 000 40 000 30 000
800 000 2 032 000 2 500 000 1 750 000 520 000 390 000 7 992 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

** A személyi költségek a helyszínre való utazást, valamint minden járulékot tartalmaznak

1/5. oldal



2 csomag_költségvetés.xls/Színjátszókör. oldal

Vezető személyi költség

Nettó/hó 70 000

Hónapok száma 10

Nettó total 700 000

Bruttó total 889 000

Gyerekelőadás a színjátszókör tagjaival:

Jelmez Díszet Total

Mennyiség 50 000 50 000

Nettó összeg 50 000 50 000 100 000

Bruttó összeg: 63 500 63 500 127 000

2/5. oldal



2 csomag_költségvetés.xls/Marketing

Magház honlap fejlesztése

Színház bejegyzéssel
Molino /produkció Szórólap/7500 db Plakát  Szórás

Fotós‐

operatőr/

dokumentáció

Total

Tétel 80 000 70 000 15 000 2 500 6 20 000

Mennyiség (alkalom, darab) 1 2 2 100 90 000 20

Nettó total 80 000 140 000 30 000 250 000 540 000 400 000 1 440 000

Bruttó total 101 600 177 800 38 100 317 500 685 800 508 000 1 828 800

3/5. oldal



2 csomag_költségvetés.xls/Szervezői állandó költségek

Állandó szervezői költségeink:

¤ Telefon költség

¤ Utazás

¤ Személyi költség

Szervező száma 1

Szervezés időtartama: 12 hónap

Nettó összeg/hó 60 000

Bruttó összeg/hó: 76 200

Grand Total 914 400

Ezek azok a tételek, amik fedezése mellett tudunk 100% energia
és időbefektetésével a maglódi színház építésén dolgozni. 

Ezen költségek harmonikus és sikeres kidolgozásában
együttműködésüket kérjük.  

4/5. oldal



2 csomag_költségvetés.xls/Total

Tétel Nettó Összeg Brutó Összeg

Vígjáték színpadra állítása és 
6 előadása

3 680 000 4 673 600

Színjátszókör működtetése 
10 hónapra

700 000 889 000

Gyerek előadás előállítása 100 000 127 000

Szervezői díj 12 hónapra 720 000 914 400

Maglódi Színházi Vállalkozás 
éves Marketing költsége 10 
hónapra, 2 produkcióra

1 440 000 1 828 800

Összesen: 6 640 000 8 432 800

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

Ebből 2012‐es költség:

Nettó total Bruttó total

Vígjáték előállítás 2 900 000 3 683 000

Színjátszókör 280 000 355 600

Szervezés 240 000 304 800

Total: 3 420 000 4 343 400

2013‐as kötlség:

Vígjáték 6 előadás 780 000 990 600

Színjátszókör 420 000 533 400

Gyerekdarab 100 000 127 000

Szervezés 360 000 457 200

Total: 1 660 000 2 108 200

A költségvetés naptári évere való felbontása a marketing költségeket nem tartalmazza

5/5. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Vígjáték

Rendező
Jelmez/

díszlet +tervezés

Színész

sztár kategória

Színész

1 kategória 

Előadás

Színész sztár

Előadász

színész 1
TOTAL

Nettó/db 500 000 1 000 000 300 000 250 000 30 000 20 000

Mennyiség 1 1 3 2 12 8

Nettó/total 500 000 1 000 000 900 000 500 000 360 000 160 000 3 420 000

Bruttó total 635 000 1 270 000 1 143 000 635 000 457 200 203 200 4 343 400

Eredeti árak

Rendező
Jelmez/

díszlet +tervezés

Színész

sztár kategória

Színész

1 kategória 

Előadás

Színész sztár

Előadász

színész 1
TOTAL

800 000 1 600 000 500 000 350 000 40 000 30 000

800 000 2 032 000 2 500 000 1 750 000 520 000 390 000 7 992 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

** A személyi költségek a helyszínre való utazást, valamint minden járulékot tartalmaznak

1/6. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Színjátszókör

Vezető személyi költség

Nettó/hó 70 000

Hónapok száma 10

Nettó total 700 000

Bruttó total 889 000

Gyerekelőadás a színjátszókör tagjaival:

Jelmez Díszet Total

Mennyiség 50 000 50 000

Nettó összeg 50 000 50 000 100 000

Bruttó összeg: 63 500 63 500 127 000

2/6. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Vendég előadás

Előadás 1 Előadás 2 Előadás 3 Total

Nettó tiszteletdíj 300 000        300 000        500 000        1 100 000        

Bruttó tiszteletdíj 381 000        381 000        635 000        1 397 000        

3/6. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Marketing

Magház honlap

fejlesztése

Színház bejegyzéssel

Molino/

produkció

Szórólap/

7500 db
Plakát  Szórás

Fotós‐

operatőr/

dokumentáció

Total

Tétel 80 000 70 000 15 000 2 500 6 20 000

Mennyiség (alkalom, darab) 1 2 5 400 90 000 20

Nettó total 80 000 140 000 75 000 1 000 000 540 000 400 000 2 235 000

Bruttó total 101 600 177 800 95 250 1 270 000 685 800 508 000 2 838 450

4/6. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Szervezői állandó költségek

¤ Telefon költség

¤ Utazás

¤ Személyi költség

Szervező száma 1

Szervezés időtartama: 12 hónap

Nettó összeg/hó 60 000

Bruttó összeg/hó: 76 200

Grand Total 914 400

Állandó szervezői költségeink:

Ezek azok a tételek, amik fedezése mellett tudunk 100%
energia és időbefektetésével a maglódi színház építésén
dolgozni. 

Ezen költségek harmonikus és sikeres kidolgozásában
együttműködésüket kérjük.  

5/6. oldal



3 csomag_költségvetés.xls/Total

Tétel Nettó Összeg Brutó Összeg

Vígjáték színpadra állítása és 
6 előadása

3 420 000 4 343 400

Színjátszókör működtetése 
10 hónapra

700 000 889 000

Gyerek előadás előállítása 100 000 127 000

Szervezői díj 12 hónapra 720 000 914 400

Vendégelőadások 3 db 1 100 000 1 397 000

Maglódi Színházi Vállalkozás 
éves Marketing költsége 10 
hónapra, 2 produkcióra

2 235 000 2 838 450

Összesen: 8 275 000 10 509 250

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

Ebből 2012‐es költség:

Nettó total Bruttó total

Vendég előadás 1 500 000 635 000

Vígjáték előállítás 2 900 000 3 683 000

Színjátszókör 280 000 355 600

Szervezés 240 000 304 800

Total: 3 920 000 4 978 400

2013‐as kötlség:

Vendég előadás  600 000 762 000

Vígjáték 4 előadás 520 000 660 400

Színjátszókör 420 000 533 400

Gyerekdarab 100 000 127 000

Szervezés 360 000 457 200

Total: 2 000 000 2 540 000

A költségvetés naptári évere való felbontása a marketing költségeket nem tartalmazza

6/6. oldal



4 csomag_költségvetés.xls/Vendégelőadások

Előadás

Mennyiség 10

Nettó/db 500 000

Nettó total 5 000 000

Bruttó total 6 350 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

A teljes évadban 10 db vendég produkció: előegyetetés
nélkül, átlagosan: 500 000 Ft

1/5. oldal



4 csomag_költségvetés.xls/Színjátszókör

Vezető személyi költség

Nettó/hó 70 000

Hónapok száma 10

Nettó total 700 000

Bruttó total 889 000

Gyerekelőadás a színjátszókör tagjaival:

Jelmez Díszet Total

Mennyiség 50 000 50 000

Nettó összeg 50 000 50 000 100 000

Bruttó összeg: 63 500 63 500 127 000

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

2/5. oldal



4 csomag_költségvetés.xls/Marketing

Magház honlap

fejlesztése

Színház bejegyzéssel

Molino/

produkció

Szórólap/

7500 db
Plakát  Szórás

Fotós‐

operatőr/

dokumentáció

Total

Tétel 80 000 70 000 15 000 2 500 10 20 000

Mennyiség (alkalom, darab) 1 1 10 300 90 000 20

Nettó total 80 000 70 000 150 000 750 000 900 000 400 000 2 350 000

Bruttó total 101 600 88 900 190 500 952 500 1 143 000 508 000 2 984 500

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

3/5. oldal



4 csomag_költségvetés.xls/Szervezői állandó költségek

¤ Telefon költség

¤ Utazás

¤ Személyi költség

Szervező száma 1

Szervezés időtartama: 12 hónap

Nettó összeg/hó 120 000

Bruttó összeg/hó: 152 400

Grand Total 1 828 800

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

Állandó szervezői költségeink:

Ezek azok a tételek, amik fedezése mellett tudunk 100%
energia és időbefektetésével a maglódi színház építésén
dolgozni. 

Ezen költségek harmonikus és sikeres kidolgozásában
együttműködésüket kérjük.  

4/5. oldal



4 csomag_költségvetés.xls/Total

Tétel Nettó Összeg Brutó Összeg

Vendég előadások 10 db 5 000 000 6 350 000

Színjátszókör működtetése 
10 hónapra

700 000 889 000

Gyerek előadás előállítása 100 000 127 000

Szervezői díj 12 hónapra 1 440 000 1 828 800

Maglódi Színházi Vállalkozás 
éves Marketing költsége 10 
hónapra, 2 produkcióra

2 350 000 2 984 500

Összesen: 9 590 000 12 179 300

* Az árak forintban és az aktuális ÁFA kulccsal lettek számolva

Ebből 2012‐es költség:

Nettó total Bruttó total

Vendég előadás 4 2 000 000 2 540 000

Színjátszókör 280 000 355 600

Szervezés 600 000 762 000

Total: 2 880 000 3 657 600

2013‐as kötlség:

Vendég előadás 6 3 000 000 3 810 000

Színjátszókör 420 000 533 400

Gyerekdarab 100 000 127 000

Szervezés 600 000 762 000

Total: 4 120 000 5 232 400

A költségvetés naptári évere való felbontása a marketing költségeket nem tartalmazza

5/5. oldal
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