
Közhasznúsági melléklet 2021. 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Pécsi Balett Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. 

bejegyző határozat száma: Cg.02-09-082787/13 

nyilvántartási szám: Cg. 02-09-082787 

képviselő neve: Uhrik Teodóra ügyvezető 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

A Pécsi Balett Nkft. működésében 2021 volt a negyedik teljes év, a harmadik olyan év, amit nemzeti 

minősítésű szervezetként teljesített. A covid-19 világjárvány nagyon súlyosan érintette a Pécsi Balett 

működését 2021-ben is: az év 12 hónapjából mindössze 6 teljes hónapban tudtunk hagyományos 

színházi előadásokat tartani, nézők előtt. Az új helyzethez alkalmazkodva az online térbe helyeztük át 

előadásainkat, elindítottuk a ’Pécsi Balett szombatON’ sorozatot a youtube csatornánkon. Minden 

szombaton egész nap ingyenesen megtekinthető volt repertoárunk egy-egy előadása 2021. február 

közepéig. Szerencsések vagyunk, hogy a 2021/22-es évadot rendben meg tudtuk kezdeni ősszel és nem 

is kellett megszakítanunk, valamint a két fesztiválunkat ugyancsak megrendezhettük, és a 

meghívásoknak is eleget tudtunk tenni. 

A Pécsi Balett 2021 során létrehozott három új bemutatót (kettő ősbemutató):  

• Vasarely-etűdök: Müpa Budapest, 2021. 05. 28. (online) 

• Az iszonyat balladája / Pécsi Balett 60 jubileumi est /: Pécsi Nemzeti Színház, 2021. 09. 17. 

• ÁdámÉva: Nemzeti Táncszínház 2021. 06. 26. / Pécsi Nemzeti Színház 11. 13., 

 

valamint új koncepcióval színpadra állítottuk A diótörő – egy karácsonyi varázslat című előadást a 

Pannon Filharmonikusok és a Bóbita Bábszínházzal együttműködésben a pécsi Kodály Központ 

hangversenytermében.  

Az új helyzethez alkalmazkodva 2021 első félévében az online térbe helyeztük át előadásainkat és új 

projektet is indítottunk, továbbá két nagyszínpadi bemutatónkat az online térben is követhették nézőink. 

2021-ben sikeresen megtartottuk alapításunk 60. évfordulóját ünneplő jubileumi 

programsorozatunkat, tánc-, film- és könyvbemutatóval, pécsi és budapesti eseményekkel. 

Kiemelkedő érdeklődés mellett létrehoztunk három új produkciót és készítettünk egy nagyszabású 

filmet a társulatról Több mint balett címmel, jubileumi beszélgetéseket szerveztünk és kiadtunk egy 

impozáns könyvet is az évforduló alkalmából. Jubileumi gálaestünket Pécsett és Budapesten is 

bemutattuk.  

Az új bemutatók mellett műsoron tartottuk a Carment, a Carmina Burana-t, a Piroska és a farkas 

című mesebalettet, folytattuk a Táncközelben címmel indított ifjúságnevelési programot. 



4 fesztiválon szerepeltünk nagy sikerrel: a Budapest Táncfesztiválon, a Bartók Tavasz Nemzetközi 

Művészeti Heteken, a Győri Magyar Táncfesztiválon és a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón.  

Júliusban és augusztusban sikeresen lebonyolítottuk a Pécsi Nyári Színház 10 előadásos 

programsorozatát.  

Szeptemberben, új koncepció mentén 13 táncszínházi előadással (melyből 6 szabadtéri ingyenesen 

megtekinthető előadás volt) megszerveztük és lebonyolítottuk – immár 15. alkalommal - saját 

fesztiválunkat, a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót.  

2021-ben összesen 68 előadást tartottunk: 46 saját balettelőadást, ebből 24 online, nézők előtt 13 

alkalommal pécsi székhelyünkön, 6 alkalommal Budapesten (Müpa és Nemzeti Táncszínház) léptünk 

fel, és további 3 tájelőadásunk volt országszerte (Eger, Kaposvár, Csákvár); két fesztiválunkra összesen 

22 vendégelőadást hívtunk. Bár az első félévben online tartottuk a kapcsolatot közönségünkkel, a 

teremben intenzív, minőségi munka folyt, melynek eredményét a második félévben országszerte meg 

tudtuk mutatni. Az év során számos meghívott balettmester is segítette kurzusokkal a társulat munkáját. 

2021-ben három művészünk munkáját ismerték el kitüntetésekkel: 

Pécs Város Művészeti Díja - Vasarely-díj: Uhrik Teodóra 

Magyarország Érdemes Művésze: Vincze Balázs 

Pécsi Tankerületi Központ Közneveléséért Díj: Szabó Márton 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

alpontja alapján közfeladatnak minősülő kulturális 

szolgáltatás – előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja 

szerinti, a helyi közművelődés támogatása, a 

közösségi kulturális hagyományok és értékek 

ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő 

közösségek tevékenységének, a helyi lakosság 

életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításának támogatása; a művészeti 

intézmények, továbbá a lakosság művészeti 

kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek 

javítása és a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése közfeladat ellátása. 



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4. § (1) bekezdésének a)-u) pontjai alapján 

közfeladatnak minősülő, nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Pécs város és vonzáskörzetének lakosai 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 

(összes nézőszám): 

11 314 fő fizető néző 

(Online előadásainkkal összesen 34 458 nézőt 

értünk el.)  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Vasarely-etűdök, Az iszonyat balladája, ÁdámÉva 

c. előadások megvalósítása 

4.  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (adatok ezer Ft-ban) 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 ügyvezető 5 952 5 952 

  

  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 

5 952  5 952  

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (adatok ezer Ft-ban) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 182 023  270 854  

ebből: 

  

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 19 671 19 671 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 162 352 251 183 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 187 071 238 198 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 90 987 101 018 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 187 003 238 198 



K. Adózott eredmény -5 048       32 606 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

 

 

0  

 

 

0  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 

 

Pécs, 2022. május 16. 

 

            

 

 

                                                                                       Uhrik Teodóra 

                  ügyvezető 


