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Bevezetés 

 

Egy újszerű, a maga nemében egyedülálló intézményben dolgozom. Ahogy az intézmény 

neve is mutatja: Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház,1 ez egy több funkciót 

ellátó kulturális létesítmény, mely alapvetően a Jurányiban dolgozó független színházi 

társulatoknak, alkotóknak, illetve egyéb alkotó- és civil szervezeteknek a gyűjtőhelye.  

A dolgozatom témája ennek az újszerű, komplex intézménynek a vizsgálata és bemutatása, 

mint egy lehetséges új, kulturális intézményi modell. Születésének az első pillanatától a 

Füge munkatársaként részt vettem az intézmény létrehozásában. Végig tudtam követni, 

hogyan vált egy évek óta üresen álló iskolaépületből Budapest egyik meghatározó és új 

alkotó bázisa. 

A Jurányiban 61 szervezet és alkotó dolgozik folyamatosan, ez a szakmai otthonuk: itt 

készülnek az előadások, jelmezek, szövegkönyvek, design termékek és grafikai tervek, 

illetve minden nap a legkülönfélébb programokkal várjuk a közönséget a színházi 

előadásoktól kezdve, a táncórákon és gyerekfoglalkozásokon át a kiállítás megnyitókig. 

A Jurányi működése a több mint három éves fennállása alatt rengeteget változott a 

beköltöző alkotók igénye és a hazai vonatkozó jogi szabályozások szabta keretek hatására. 

A mindennapi feladatok mellett ritkán jut arra idő, hogy végiggondoljam, milyen 

lehetőségeink vannak, milyen jövőbeni irányvonalak mentén haladhatunk és milyen távlati 

célokat érhetünk el. Ez a dolgozat remek alkalom, hogy ezt átgondoljam. 

Ahhoz, hogy megértsük, milyen célok és igények mentén jött létre a Jurányi, először a 

független színházi területet vizsgálom és mutatom be, ami miatt a Függetlenül 

Egymással Közhasznú Egyesület2 létrejött, mivel a szervezet elsősorban a független 

előadó-művészeti szervezetek és művészek megsegítésére jött létre. A Jurányit életre hívó 

Füge létrejöttének és kezdeti tevékenységének a bemutatása után térek ki a Jurányi 

vizsgálatára. Az új intézmény működhet-e, mint egy lehetséges jövőbeni perspektíva és ezt 

hogyan lehet megvalósítani? Ehhez milyen változtatásokra és korrekciókra van szükség és 

milyen irányvonalak mentén haladunk? 

                                                           
1 Továbbiakban: Jurányi 
2 Továbbiakban: Füge 
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I. Kik is azok a függetlenek? 

 

Kik azok a független előadó-művészeti szervezetek és alkotók, akikkel a Füge foglalkozik, 

akik miatt létrejött, és ami életre hívta a Jurányit is? 

A független színház fogalma az előadó-művészeti törvény 2011-ben módosított 

megfogalmazása alapján: „állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül működő színház, 

balett- vagy táncegyüttes”.3 

„Az alternatív színház fogalom gyűjtő- és nem értékfogalom, ahol a formabontó szándék, a 

kísérletező kedv, illetve ezek programszerű vállalása jelenik meg.”4 

„…érdemes lenne újradefiniálni az alternatív színház fogalmát, szerepét, „küldtetését". 

…új szempontként szóba került a függetlenség fogalma, ami szervezeti- működési formát és 

politikai függetlenséget is jelent a társulatok életében. A meghívottak kifejtették 

álláspontjukat, hogy az alternatív színházakat ma is leginkább innovatív, progresszív 

szerepükről lehet felismerni, a formai újításokra, a kísérletezésre való törekvésükről.”5 

 

A fenti fogalmak és meghatározások után ismét feltenném a kérdést, hogy kiket nevezünk 

független színházaknak? Helytálló-e ez a megnevezés? Alternatívoknak is hívják őket, 

illetve a finanszírozás és működés szempontjából struktúrán kívülieknek is 

aposztrofálják. Mára viszont a sajtóban és a szakmában is a független színházi elnevezés 

terjedt el. Nem hagyható figyelmen kívül ebben a kontextusban a magánszínházak fogalma 

sem. A magánszínházak köre egy tágabb értelmezése a magánkezdeményezés által létrejött 

színházaknak. Például ide tartozik a Karinthy Színház is, ami teljesen piaci alapon működő 

magánszínház színházépülettel és infrastruktúrával. Dolgozatomban kizárólag a független 

                                                           
3https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szet (net.jogtar.hu 2008. évi 

XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól) 

4http://szinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38189:mitl-alternativ-az-

alternativ&catid=6:fesztival&Itemid=21 

 
5 http://szinhaz.hu/budapest/39001-aszta-az-alternativitasrol 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800099.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800099.TV
http://szinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38189:mitl-alternativ-az-alternativ&catid=6:fesztival&Itemid=21
http://szinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38189:mitl-alternativ-az-alternativ&catid=6:fesztival&Itemid=21
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színházakkal foglalkozom, a továbbiakban a mára leginkább elterjedt független színház 

kifejezést használom. Ezen túl a Füge a nevének a kiválasztásánál is az ebben rejlő 

játékosságot vette alapul. 

1.1 Független színházi társulatok kialakulása 

 

A magyar színházakat 1949-ben államosították. Az állami színházak mellett 1960-70 

között amatőr színházi csapatok jelentek meg, melyek mind esztétikai, mind politikai 

szempontból a már meglévő intézményesített színházakban használt színházi nyelv helyett 

új és más kifejezést kerestek, illetve a meglévő rendszer ellen voltak. Más színházat 

szerettek volna csinálni a már meglévő mellett. A továbbiakban azt próbálom röviden 

bemutatni Bérczes László Másszínház Magyarországon 1945-89. című tanulmánya 6 

alapján, hogy hogyan jöttek létre az amatőr színjátszó csoportok, melyeket később 

alternatív színházaknak hívtak és amelyek a mai független színházak elődei. "Illessük hát 

akármilyen névvel a másszínházat (marginális, radikális, alternatív, avantgárd, ellenzéki, 

stb.), az mindig a mindenkori hatalommal szemben álló, szembe kerülő színházat jelent. 

Legyen akár intézményesített, akár intézményen kívüli." 7 

Az amatőr színházak, az alkotás függetlenségére és szabadságára, az innovációra és a 

kísérletezésre vágytak.  Sokszor a színházon keresztül politizáltak és kifogásolták a 

meglévő rendszert és társadalmunkat. Tabukat feszegettek és eltértek a megszokott 

kifejezésmódtól. A színházi nyelv megújítását tűzték ki célul és új művészi utakat kerestek 

a már meglévő konzervatív színházé mellett. Amatőr színház az akkori politikai helyzetben 

a periférián jöhetett csak létre, például egyetemeken, ifjúsági klubokban, vidéki 

színházakban. 1960-70 között alakult meg a Budapesti Egyetemi Színpad, amiből később 

az Universitas Együttes alakult ki Ruszt József vezetésével és a Szegedi Egyetemi 

Színpad Paál István irányításával. Az Universitas tagjai voltak például: Halász Péter, 

Bálint István, Fodor Tamás. Sorra alakultak az amatőr színjátszó csoportok. Kiemelendő 

közülük a Pinceszínház és a Szkéné, melyek vezetője Keleti István volt és a Manézs 

Színpad, melyet Lengyel Pál vezetett. Ebben az időben kezdi tanulmányait a 

Színművészeti Főiskolán Székely Gábor és Zsámbéki Gábor rendező szakon. Ők 

                                                           
6 http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf   
7 http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf  (Bérczes 1996, 44.old) 

http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf
http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf
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képezik színháztörténetünk Nagy Generációját Babarczy Lászlóval közösen, akik ma 

már szakmailag a legjelentősebb pozíciókat töltik be.  

„Őket követve, de velük szembefordulva csinálják másszínházukat a mai huszonévesek.”8 

Például: Schilling Árpád, Bodó Viktor, Mundruczó Kornél és az azóta megjelenő új 

alkotók: Kovács Dániel, Boross Martin, Soós Attila. Az 1968-as események következtében 

és a külföldi fesztiválokon látott új színházi mintákat látva az amatőr együttesek 

felismerték, hogy mást szeretnének csinálni, mint addig. Sokkal komolyabban és 

eltökéltebben kezdtek egy másszínház, a saját színházuk megvalósításába. Ebben az időben 

vált ki az Universitasból Halász Péter és Bálint István. Létrehozták a Kassák Klubbot és 

később a Lakásszínházat. Fodor Tamás pedig az Orfeó Stúdiót és később a Stúdió K-t. 

Zsámbéki Gábor a kaposvári színház vezetőjeként és Székely Gábor a szolnoki 

színház vezetőjeként valósítja meg a saját másszínházát, már intézményesített formában, 

igaz a periférián, vidéken, melyeket az ország két kultuszszínházává emeltek. Később a 

Nemzeti Színházi fiaskó után a 80-as években megkapták kultúrpolitikai döntés 

eredményeként a Nemzeti Színház kamaraszínházát, a Katona József Színházat, ami 

jelenleg is az egyik legjelentősebb kőszínház Budapesten. 

Az 1970-es évek végére viszont az amatőr színházak eljutottak a lehetőségeik végső 

határához, mivel egyre erősebben szembekerültek a hatalommal és anyagi téren se tudtak 

abból megélni, amivel foglalkoztak, illetve magas minőséget produkáló színházat szerettek 

volna létrehozni. Halász Péterék külföldre emigráltak, a többi alkotó pedig megpróbált a 

már meglévő intézményrendszerbe integrálódni, így csatlakoztak a számukra megfelelő 

színházakba. Ezzel "az amatőr mozgalom lefejeződött, és ennek hatása a mai napig 

érződik. Mégis jelentősebbnek érzem e folyamat pozitív hozadékát: tehetséges emberek 

folytathatták a munkát, mégpedig úgy, hogy szemléletük találkozott azokéval, akik 

egyenrangú nemzedéktársként hívták-fogadták őket."    9 

A 80-as évek közepén váltotta fel az amatőr kifejezést az alternatív szó. Ebben az időben 

két fontos csapat működött, az Arvisura és a Monteverdi Birkózó Kör, Jeles András 

vezetésével. 

                                                           
8 http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf  (Bérczes 1996, 48.old) 
9 http://www.szinhaz.net/pdf/1996_05.pdf (Bérczes 1996, 46.old) 
 

http://www.szinhaz.net/pdf/1996_03.pdf
http://www.szinhaz.net/pdf/1996_05.pdf
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Az 1989-es rendszerváltás után a színházi struktúrában az egyik legnagyobb változás, 

hogy bárki és bármilyen szervezeti formában létesíthetett színházat. Így jöttek létre a 

leginkább non-profit szervezetként működő független színházak. Számuk folyamatosan nő 

10 és meghatározó a szerepük a színházi területen. 

1.2 Független színházak bemutatása 

 

Venczel Sándornak A színházak osztályozása c. tanulmánya 11 adta az ötletet, hogy a 

független színházakat a következő szempontrendszer alapján vizsgáljam. 

Társulat és épület szerint: 

A független színházak alkotóira a legjellemzőbb, hogy a megszokottól eltérő, kísérletező, 

innovatív színházat hoznak létre, a saját alkotói útjukat keresik, amihez új színházi nyelvet 

teremtenek. Többnyire egy meghatározó alkotó a létrehozója, aki vagy adott produkciókra 

kér fel művészeket, vagy ugyanazokkal az alkotókkal dolgozik hosszabb ideig. Ritkán 

tudnak fenntartani állandó társulatot és épülettel sem rendelkeznek. Itt meg kell 

említenem a jelenleg is az egyik legprofibban működő független színházi csapatot, a 

Pintér Béla Társulatot, amely évek óta törekszik arra, hogy állandó társulattal dolgozzon. 

A független színházi területért a legmarkánsabban harcoló Krétakör Színháznak 

korábban állandó társulata volt, de mára már megszüntette és teljesen profilt váltott. A 

Szputnyik Hajózási Társaságnak is volt állandó társulata, mely idén szűnt meg 

finanszírozási okokból. A színészegyeztetésnél viszont az az előnye az állandó társulatnak, 

hogy az egyeztetésnél mindenkivel szemben elsőbbségük van.  

Szabó István arra az érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon a 

színház épületet és társulatot is jelenthet egyszerre. 12 

Például ha kimondjuk, hogy Katona József Színház, akkor az egyszerre jelentheti magát a 

színház épületét és az állandó társulatát is, illetve azt a műhelyt, közösséget és étoszt, amit 

a színház képvisel. A fentiekből következik az a téves berögzöttség, hogy a színház 

                                                           
10 Erre nincs pontos adat, hanem a szakma becslésére hagyatkozom. 
11http://www.szinigazdasag.hu/images/cikkek/2012/A_sz%C3%ADnh%C3%A1zak_oszt%C3%A1lyoz%C3%A1
sa.pdf 
12 Szabó 2005. 13. old 
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alapértelmezésben rendelkezik állandó épülettel és állandó társulattal, és ha ez a két dolog 

nincsen meg, vagy az egyik része hiányzik, akkor ezeknek a színházi formációknak nehéz 

a beillesztése a színház fenti definíciójába és elhelyezése a színházi struktúrában. Működés 

és finanszírozás szempontjából sem egyenértékű a kőszínházakkal. 

Próbahely és játszóhely szerint: 

Nagyrészt a független színházi csapatoknak van állandó próbahelye, viszont minden 

előadásukhoz külön meg kell találniuk a megfelelő játszóhelyet, ami a legtöbbször egy 

befogadóhelyet, vagy ritkább esetben kőszínházat jelent. A ma működő befogadó helyek: 

Trafó, Mu Színház, Szkéné Színház, Átrium Film-Színház, Thália Színház. Előfordul, 

hogy kocsmákban, köztereken, buszon, zsinagógában, vagyis nem a klasszikus színházi 

térben mutatják be az előadásukat.  

Jogi státusz szerint: 

A független színházak a legtöbb esetben non-profit bejegyzett jogi szervezetként 

működnek. Kezdetben a fiatal, pályakezdő alkotók viszont még nem rendelkeznek saját 

jogi szervezettel és állandó próbahellyel sem, illetve a másik eset erre, amikor az alkotók 

kifejezetten egy adott produkció létrehozására álnak össze és nincs hozzá jogi 

szervezeti hátterük. Az ő működésüket a Fügéhez hasonló produkciós irodák (Pl: Manna 

Kulturális Egyesület) tudják segíteni, hogy pályázhassanak támogatásra és infrastrukturális 

hátteret biztosítsanak a produkcióiknak.  

1.3 Függetlenek finanszírozása 

 

Ma Magyarországon a színházakat fenntartójuk alapján és finanszírozásuk szempontjából 

két csoportra oszthatjuk. Vannak a normatív támogatásban részesülő színházak és a 

pályázati úton támogatott színházak, azon belül a függetlenek. Az első csoportba tartoznak 

a tisztán állami fenntartású színházak és az önkormányzatok által alapított színházak, 

melyek vagy költségvetési intézményként, vagy nonprofit kft-ként működnek.  

A független előadó-művészeti szervezetek működésre az Emberi Erőforrások 

Minisztériumánál (EMMI) tudnak pályázni a következő évadra, ha regisztrált 

szervezetként vannak bejegyezve és produkciókra a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA). 
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A független színházaknak a működésükhöz több forrásból kell megteremteniük a 

szükséges bevételeiket.  

A bevételük származhat: 

- pályázati állami forrásból, aminél a működésükre és produkciókra tudnak pályázni 

- a jegybevételből  

-  a jegybevétel után lehívható TAO kedvezményből (ami a nettó jegybevétel 80%-át jelenti 

plusz bevételként, ha ennek a lehívására jogosultak) 

-  vidéki és külföldi forgalmazásból (fesztivál meghívások) 

- külföldi pályázati forrásokból  

- az adó 1%-nak a felajánlásából 

-  mecénásoktól és szponzoroktól. 

- A fennmaradás érdekében egyre gyakoribb, hogy a csapatok a tevékenységükhöz 

kapcsolódó vállalkozás útján is megpróbálnak bevételhez jutni. Például a tánctársulatok 

magán táncórákat is tartanak, illetve a próbahelyüket más csapatoknak is bérbe adják.  

 

1.3.1 A 2008-as Előadó-művészeti Törvény (közismert nevén: színházi törvény) hatása 

a függetlenekre 

 

A 2009-ben hatályba lépett Törvény nagy előrelépés volt a színházi szféra területén. 

Először szabályozták az állami támogatás mértékét a független színházaknál. „Az 

akkori szabály az önkormányzati fenntartású színházak állami hozzájárulásának 10 

százalékát garantálta a független társulatoknak.”13 

A független szféra ennek köszönhetően nagyobb elismertséget kapott. Az Előadó-

művészeti Törvény létrejöttekor úgy tűnt, hogy a független színházi alkotók törvényileg 

garantált módon biztosabb és több támogatást kapnak, mint addig. Ennek következtében 

megerősödhet és tervezhetőbbé válhat a működésük és esélyük van az alkotóknak, hogy az 

egzisztenciájukat az alkotói munkájukból teremtsék meg.  

                                                           
13  http://hvg.hu/kultura/20150226_A_miniszter_annak_ad_penzt_akinek_akar  

 

http://hvg.hu/kultura/20150226_A_miniszter_annak_ad_penzt_akinek_akar
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 „A törvény a színházi szervezeteket hat kategóriába sorolta  „műfaji jellemzők és 

teljesítménymutatók alapján, s regisztrációjuk önmeghatározáson és az általuk 

szolgáltatott adatok értékein múlt.” 14 

A VI-os kategória a teljes független előadó-művészeti szférát lefedte. 2010-ben 108 

regisztrált szervezett tartozott hozzá: társulatok, befogadó színházak és a kortárs 

tánccsapatok 90%-a. 15 

 

1.3.2 A 2011-es Előadó-művészeti Törvény módosításának hatása a függetlenekre 

 

A 2011-ben módosított Előadó-művészeti Törvény újradefiniálta a kategóriákat és 

ebből született a ma is működő hármas besorolás: a nemzeti, a kiemelt és a nem minősített. 

A nem minősített kategória fedi le többek között a VI-os kategória szervezeteit is. 16 

 Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek: ide tartoznak az állami 

fenntartású kiemelt szervezetek.  

Például: Magyar Állami Operaház, Budapesti Operettszínház, Nemzeti Színház. 

 

 Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek: ide tartoznak elsősorban az 

önkormányzati fenntartású kiemelt szervezetek, valamint az önkormányzatokkal 

közszolgáltatási szerződéssel bíró civil szervezetek. 

Például: a kaposvári Csiky Gergely Színház, Katona József Színház, Trafó Kortárs 

Művészetek Háza.  

 

 A minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek: ide tartoznak azok 

az előadó-művészeti szervezetek, akik nem tartoznak az első két csoportba.  

                                                           
14http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-

elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7 

 
15 https://hu.wikipedia.org/wiki/VI-os_kateg%C3%B3ria 

 
16 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200005.EMM 

http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7
https://hu.wikipedia.org/wiki/VI-os_kateg%C3%B3ria
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200005.EMM
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Például: Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Pintér Béla Társulat, Mu Színház. 

 

2011-től a színházi törvény módosítása következtében az egyre csökkenő és 

bizonytalanabb állami támogatás, illetve az egyre bővülő adminisztrációs és gazdasági 

feladatok miatt folyamatosan nehezebb helyzetbe került a független színházi terület. „A 

kormányváltás után ez a 10%-os arány folyamatosan csökkent…, majd végül teljesen 

megszűnt a „kötelező” támogatási rész. A jelenleg hatályos törvényben csupán annyi 

szerepel, hogy meddig kell kiírni és elbírálni a művészeti és támogatási pályázatokat.” 17 A 

törvény hatályba lépése óta a felére csökkent ez a támogatási keret.  

 

 

 

A Táblázathoz az adatokat az NKA honlapjáról gyűjtöttem.18 

Gáspár Máté az Etatizmus és elitizmus című cikkében a következő anomáliákra hívja 

fel a figyelmet: „Az elsőt nemzetinek, a másodikat kiemeltnek nevezi, míg a harmadikra 

nincs terminusa, később pedig - a finanszírozási elvek rögzítésekor - rendszeresen negatív 

elnevezéssel illeti tagjait: azok, akik nem tartoznak a két, részletesen szabályozott 

csoporthoz. A jogszabály érezhetően ódzkodik az „egyéb" kategória bevezetésétől, holott 

szemlélete és rendelkezései alapján ez lenne az őszinte meghatározás. E gesztussal 

azonban nem csupán az eddigi „függetleneket" fosztja meg nevüktől (s ezáltal létezésüktől 

                                                           
17 http://hvg.hu/kultura/20150226_A_miniszter_annak_ad_penzt_akinek_akar 
18 http://www.nka.hu/emmifkp/archivum/2010/fuggetlen  
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is) - ahogy ez a nem intézményi kezdeményezéseket tömörítő VI. kategória és a 

hozzátartozó garanciák felszámolásával amúgy végbement -, hanem szemiotikailag is 

leminősítené mindazokat, akik valamilyen oknál fogva kiszorulnak majd a garantált 

közpénztámogatást élvezők nemzeti, illetve kiemelt köréből.”19 

Nehézség még, hogy az egyre csökkenő forrást egyre több színházi szervezet között kell 

elosztani, mivel a nem minősített kategóriába a nemzetiségi és a szabadtéri színházak is 

bekerültek.  

Fontos előrelépés lenne, ha a nem minősített kategóriából a kiemelt minősítésű kategóriába 

kérvényeznék az átsorolásukat az erre jogosult szervezetek. Erre azért lenne szükség, hogy 

a nem minősített kategóriára szánt amúgy is szűkös forrást a kisebb vagy új csapatok 

között jobb feltételekkel lehetne elosztani, illetve a kiemelt kategóriába került csapatok 

működése kevésbé lenne bizonytalan és így jobban a minőségi alkotásra tudnának 

koncentrálni. 

Összegzésként fontosnak tartom kiemelni Molnár Adrienn HVG-cikkéből a független 

színházi szféráról és annak problémáiról a következő idézetet:  

„A független színházak nem kötődnek kőszínházakhoz, általában nincs is saját épületük, 

leginkább kis létszámú társulattal dolgoznak. Mivel a befogadó intézmények sem túl 

nagyok, az egyes előadások nézőszáma is alacsony. Így a jegybevételekből képtelenek 

magukat fenntartani, abból leginkább az egyes produkciókat tudják működtetni. Éppen 

ezért a tao-bevételeik sem túl magasak, hiszen ott a nettó jegybevétel 80 százalékát 

kaphatják meg a társulatok… Maradnak hát a főleg külföldi koprodukciókból, más 

pályázatiakból vagy esetlegesen szponzoroktól származó bevételek. Ez utóbbiak 

Magyarországon azonban minimálisak. Külföldön jól működik a mecenatúra, ahol a for-

profit társaságokat az állam – főleg adókedvezményekkel – kifejezetten ösztönzi is erre.” 20 

   

 

                                                           
19 http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-
elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7 
20 http://hvg.hu/kultura/20150226_A_miniszter_annak_ad_penzt_akinek_akar 

http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36220:etatizmus-es-elitizmus&catid=60:2011-november&Itemid=7
http://hvg.hu/kultura/20150226_A_miniszter_annak_ad_penzt_akinek_akar
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II. Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület (Füge) 

bemutatása 
 

2.1 Füge létrehozása 
 

A Füge missziója 

„a művészi függetlenség, és alkotói szabadság megtartása… – függetlenül egymással -, 

ami az egyesület mottója és küldetése is egyben… A Füge tehát elsősorban a független 

színházi műhelyek, alkotók problémáira keresi a hatékony megoldást, az eredmény, azaz a 

produkció vagy projekt felöl kijelölve a feladatokat.”21 

A Fügét 2006-ban Kulcsár Viktória hozta létre művészeti projektek megvalósításának a 

céljából. Azon belül is elsősorban a független előadó-művészeti társulatok és előadók 

produkcióinak a létrehozására.  

Jelenlegi profiljában 2010 óta működik, mint a független színházi terület egyik 

meghatározó produkciós- és ernyőszervezete.  

A Füge eddigi legnagyobb horderejű projektje a Jurányi Produkciós Közösségi 

Inkubátorház létrehozása és működtetése. 

 

2.1.1 Füge, mint produkciós szervezet előretörése 2010-ben 

 

A 2008-as Előadó-művészeti Törvény következtében megsokszorozódtak a pályázatok, 

ugyanakkor regisztrációhoz kötötték őket: az Előadó-művészeti Törvény a kőszínházakhoz 

hasonló szigorú bürokratikus keretek közé szorította a független színházi csapatok 

adminisztrációs és gazdasági működését, ami felkészületlenül érte a független színházi 

alkotók nagy részét. Erre általában nem is volt külön munkatársuk. Az alkotói munka 

mellett ezeknek a feladatoknak az ellátása szemléletváltást és egy teljesen új munkakört, a 

produkciós vezetőét kívánta meg a szervezési fronton és a napi ügyintézésben.  

                                                           
21 http://www.fugeprodukcio.hu/fuge/bemutatkozas.html  

 

http://www.fugeprodukcio.hu/fuge/bemutatkozas.html
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A Füge bejegyzett jogi szervezetként viszont képviselni tudta a színházi formációkat a 

pályázatírástól a pénzügyi lebonyolításig. Mindaz, amivel egy fiatal pályakezdő vagy 

alkalmi produkcióra alakult színházi formáció nem rendelkezett, illetve a bejegyzett jogi 

szervezetként működő színházi csapatoknak sem volt meg mindenre az apparátusuk, azt 

egy erre szakosodott produkciós szervezet tudta képviselni és megvalósítani. A szervezet, 

ezáltal számos produkció létrehozásának teljes körű vagy részleges lebonyolítója lett, attól 

függően, hogy mire volt a produkciónak szüksége. Ebben az évben kezdtem el a Fügében 

dolgozni Kulcsár Viktória mellett. 

2.1.2 Füge, mint ernyőszervezet kialakulása 2011-ben 

 

A 2011-es Előadó-művészeti Törvény módosítása következtében az egyre csökkenő 

állami támogatás és az egyre növekvő adminisztrációs feladatokra a megoldást az 

jelenthette, ha  a független színházi alkotók aktívabban összefognak és ezáltal 

költséghatékonyabban  működnek.  

Ennek következtében a Füge, mint érdekképviseleti ernyőszervezet megpróbálta a 

menedzsmenti munkaköröket és szervezési háttérmunkát összefogni. Az egymástól külön 

álló színházi szervezetek munkáját közös és hatékonyabb fellépéssel segítette. 

A Fügéhez egyre több független színházi társulat és alkotó csatlakozott. 22 A feladatok 

bővülésével a szervezet is nőni kezdett. Ebben az évben saját irodát bérelt a Mu 

Színházban és a Füge személyi állománya 6 főre emelkedett.  

2.1.2.1 Füge arculata 

 

Ekkor született meg a Füge saját honlapja és logója is. Az arculat kialakításánál fontos 

szempont volt, hogy a Füge egyre bővülő működését egyértelműen és egységesen tudja 

képviselni, amit az egyöntetű dizájnban következetesen valósított meg: domináns 

színeivel, a narancssárgával és a lilával, ugyanazzal a betűtípussal és grafikai 

kivitelezéssel: 

-  a honlapon, a fejléces papíron és a szóróanyagokon, hírlevélben, illetve más megjelenési 

felületeken.  

                                                           
22 15 független színházi csapat és 7 alkotó csatlakozott a Fügéhez. 
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2.1.2.2 Füge promóciója 

 

A Füge, mint minden közhasznú egyesület tagsággal rendelkezik, de nem zárja ki, hogy 

tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

2011. évre több mint 15 társulattal kötöttünk szerződést a promóciós feladatok ellátására. 

A szerződés értelmében a Füge térítésmentesen biztosította a csapatok számára, hogy a 

megküldött produkciók sajtóanyagát a Füge hírlevélben kiküldte és a honlapján 

megjelentette. 

Egyre jelentősebb szerephez jutottunk a független színházi szférában. Munkánk fő célja az 

volt, hogy a független színházakat összefogásuk révén működésük szempontjából 

magasabb szintre emeljük és még jobban felhívjuk a figyelmet ennek a területnek a 

létjogosultságára a színház területén.  

Ennek köszönhetően sikerült megállapodnunk a port.hu, szinhaz.hu, 

budapestterminal.hu és azt ESTMEDIA csoport értékesítési igazgatóival, hogy 

kiemeltebb felületeket még jutányosabb áron tudtunk vásárolni. Ezzel a célunk az volt, 

hogy meghatározó és kikerülhetetlen jelenlétet biztosítsunk a független szektor és a 

tagjaink számára. 

 

2.1.2.3 Független jegyiroda és jegyértékesítés 

 

2011-től a Független Jegyirodánk a SZIKRA Cool-Tour-House falai között kapott 

állandó helyet, melynek megszűnése után a Sanyi és Aranka Színházban működött 

tovább. 

Előfordult ugyanakkor az is, hogy az olyan előadásoknál, ahol nem volt jegypénztár a 

játszóhelyen (pl: Zsinagóga, Fogasház), a Füge mobil jegyirodával vonult ki és úgy 

árusította a jegyeket az előadás előtt. 
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2.1.2.4 Az ernyőszervezet szolgáltatásai 

 

A Füge, mint ernyőszervezet a következő szolgáltatásait nyújtotta a Tagoknak a Jurányi 

létrejötte előtt: 

 

• pályázatírás- és figyelés (hazai és nemzetközi) 

• szponzorok keresése 

• támogatások, adományok gyűjtése, források, díjak létrehozása 

• tanácsadás: összejövetelek, szakmai napok, találkozók szervezése 

• nemzetközi jelenlét erősítése 

• közös hírlevél: havonta, regisztráltaknak, kb. 3000 címre 

• a Füge honlapján való megjelenés 

• Közös költséghatékonyabb promóció: szórólapozás (havonta kétszer plakátok és 

  szórólapok kihelyezése, szórása), kedvezőbb hirdetési lehetőségek  

• sajtó kampányban való részvétel a revizor.hu, szinhaz.hu, 7óra7, fidelio, 

  budapestterminal.hu, port.hu oldalakon. 

• Közös on-line jegyértékesítés és mobil jegyiroda kiépítése 

• innovatív befogadóhelyek feltérképezése (pl. múzeumok, iskolák) 

• beavatószínház, új közönségréteg tudatos kiépítése és elérése 

• tematikus fesztiválok szervezése, országos fesztiválokon jelenlét 

• Közös raktár, iroda és próbaterem bérlése 

 

Itt érdemes megemlíteni, hogy a csapatok közti egészséges versenyszellem teljesen 

helytálló a pályázati pénzek szétosztásánál és a saját alkotói munkájuknál, de szervezési és 

működtetési fronton összefogásra és együttműködésre van szükség, ami a tapasztalatom 

szerint jól működött. 
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2.2 Összegezve a Füge tevékenysége a Jurányi létrehozásáig 
 

Produkciós és ernyőszervezet egyben 

Ernyőszervezet, hiszen egyik alaptevékenysége, hogy egymástól külön álló színházi 

alapítványok, egyesületek munkáját segíti közös és hatékonyabb fellépéssel: például 

szponzorkeresés (MasterCard), független színházi fesztivál szervezése (TeARTrum), 

beavatószínházi pályázat (TÁMOP, Tantermi Színházi Projekt) vagy akár csak a 

mindennapi munka megkönnyítése érdekében közös hírlevél, szórólapozás, terjesztés, 

kedvezményes hirdetési felületek biztosítása. 

A Füge kiemelt támogatója 2010 óta a MasterCard. Mint ernyőszervezet, minden évben a 

MasterCard által biztosított keretösszegből tud anyagi támogatást nyújtani független 

színházi produkciók és az azokat bemutató fesztiválok megvalósítására. 

TeARTrum: 2011 szeptemberében az Autómentes Nap rendezvényen belül a Füge 

szervezte meg az egész napon át tartó független színházi programot. 

TÁMOP pályázat: a Füge NEVETVE NEVELVE megnevezésű beavatószínházi és 

színház-pedagógiai programja 2010/2011-es tanévben valósult meg óvodákban és 

iskolákban az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával. A támogatás összege 28 138 832 millió forint volt. A programokat 5 

éven keresztül tartjuk fenn.  

Érdekképviseleti ernyőszervezetként lehetősége van arra, hogy szakmai fórumokat, 

szemináriumokat, eszmecseréket tartson, érvényesítve a jogokat és kötelességeket a 

partnerekkel szemben, valamint összefogással, komoly hazai és nemzetközi projektek 

megvalósítását támogassa. 

Produkciós szervezet: a fentiek mellett számos produkciónak teljes körű, illetve részleges 

intézményi hátteret és megvalósítást biztosít a források előteremtésétől az adminisztráción 

át a napi produkciós feladatok megoldásáig, amire a produkciónak szüksége van. 

A produkciók megvalósítása mellet sok értékes szakmai kezdeményezése is van a 

Fügének, melyeknek a lebonyolítója is: 
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Tantermi Színházi Projekt (TSZP): a Füge kezdeményezésére jött létre és a szervezet a 

lebonyolítója is. A projekt célja olyan független színházi előadások létrehozásának és 

forgalmazásának a támogatása, melyek 6-18 éves diákoknak szólnak és alkalmasak iskolai 

és tantermi vendégjátékokra. A beérkezett projekteket szakmai zsűri bírálja el. A szakmai 

zsűri által kiválogatott előadások vagy előadástervek több napos szemle keretén belül 

mérettetnek meg szakértői, tanári valamint diák közönség előtt. A szemlén kiválasztott 

előadások pénzbeli támogatásban részesülnek létrehozásra vagy forgalmazásra. A projekt 

eddigi fő támogatói: Polgár Krisztina Emlékalap, Summa Artium, OSI, NKA. 

2010 őszén került sor az első pályázati kiírásra. 2011 tavaszán rendeztük meg az első 

többnapos szemlét. Az első évben a projekt rendelkezésére álló támogatásra biztosított 

keretösszeg 25 millió forint volt. 

2012 tavaszán került sor a II. Tantermi Színház Szemlére, melynek a támogatási 

keretösszege 20 millió forint volt. 

Másrészt munkánk fontos része a produkciós műhelyek felkarolása. Ezeknek a még be 

nem jegyzett színházi formációknak, a Füge biztosítja a teljes menedzsmenti, 

infrastrukturális hátteret, létrehozza, műsoron tartja, támogatja és képviseli az előadásaikat. 

Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy bizonyos idő után önálló szervezeti formában, 

társulattal rendelkező produkciós színházzá nőjék ki magukat. 

TITKOS TÁRSULAT - színházi vezetője: Kárpáti Péter 

VÁDLI ALKALMI SZÍNHÁZI TÁRSULÁS - színházi vezetője: Szikszai Rémusz 

Nemcsak független alkotók, színészek, rendezők, hanem produkciós társulatok, műhelyek 

és fesztiválszervezők, kulturális intézmények is felkeresik szervezetünket különböző 

együttműködések céljával. 
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III. A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház létrejötte és 

működésének a bemutatása 
 

3.1 Jurányi létrehozásának a bemutatása 
 

A Jurányi missziója a Füge missziójának a továbbgondolása. 

 „Folyton az izgat, hogy lehetne együtt és hatékonyabban létezni. Mi az, amit közösen 

jobban tudunk megvalósítani az egyre nehezebb gazdasági helyzetben? Ezen az elven jött 

létre a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, azaz a Füge, mint ernyő- és 

produkciós szervezet, amellyel két éve dolgozunk azon, hogy összefogjunk alkotókat, 

csapatokat akár csak egy-egy projekt kapcsán. Ennek az együtt gondolkodásnak és 

összefogásnak a végállomása az inkubátorház. Sok színházi alkotói műhely és civil 

szervezet egy helyen. Fontos, hogy ennek a háznak a szellemisége gyakorlati tapasztalaton 

alapul: mi az, amire a területnek igazán szüksége van, hogy valóban a minőségi munkára 

tudjon koncentrálni.”23 

3.1.1 Produkciós ház koncepció 

 

A Füge már évek óta tervezte egy olyan produkciós ház létrehozását, mely a független 

színházi csapatoknak és alkotóknak ad otthont és több mint egy évig kereste hozzá a 

megfelelő épületet. Az elképzelésünk 2012 tavaszára valósult meg, amikor a Fővárosi 

Önkormányzat által kiírt pályázatot a Füge megnyerte. A pályázatot a Jurányi u. 1-3. 

szám alatti, már évek óta üresen álló, volt iskolaépületnek a kulturális 

újrahasznosítására írták ki.   

Eredetileg a négyszintes épületből maximum két emeletet szeretett volna a Füge bérelni  

egy produkciós ház létrehozására, 15 független színházi csapat és pár civil szervezet 

számára irodák, próbatermek, raktárak és műhelyek kialakítására. A produkciós ház 

működéshez pedig még egy kamarateremet és egy nagyobb színházteremet tervezett a 

produkciós házban lévő csapatok főpróbaheteinek és munkabemutatóinak a bemutatására. 

Miközben a független színházakra jellemző bizonytalan anyagi helyzet miatt nagy kérdés 

                                                           
23 http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/nincsen-lehetetlen-csak-tehetetlen-81646 

 

http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/nincsen-lehetetlen-csak-tehetetlen-81646
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volt, hogy a produkciós ház finanszírozási szempontból működőképes lesz-e hosszabb 

távon.  Ebben az izgalmas, de anyagilag annál nehezebb helyzetben kötött a Füge a 

Fővárosi Önkormányzattal öt + öt évre bérleti szerződést.24 

 

3.1.2 Produkciós ház koncepciójának kibővítése 

 

A szervezet meg sem hirdette a kulturális intézmény létrehozását, amikor szájhagyomány 

útján elterjedt az új alkotóház megalakulása és folyamatosan újabb és újabb csapatok és 

alkotók jelentkeztek a kultúra különféle területeiről, akik helyet kerestek a működésükhöz. 

A kezdeti elképzeléshez képest gyorsan kiderült, hogy nem csak a független színházi 

területnek van szüksége egy közös alkotói bázisra, hanem a vizuális és az egyéb, 

kultúrával és alkotással foglalkozó szervezetek is csatlakozni szerettek volna egy 

alkotói közösséghez, ami intézményi és infrastrukturális feltételeket biztosít. A legtöbben a 

vizuális művészet területéről jelentkeztek. Váratlanul érte a Fügét a rengeteg megkeresés 

és egy teljesen új helyzet alakult ki, amire nem volt felkészülve. 

A szervezet vezetősége a nagy érdeklődés következtében úgy döntött, hogy újratervezi a 

produkciós ház működését és kiszélesíti az alkotóművészetre és azokra a területekre, 

melyek egy kulturális alkotóház fogalmába beletartozhatnak.   

A döntés fő oka az volt, hogy egy olyan alkotóközösség megszületése volt kilátásban, ahol 

minden a művészetről és alkotásról szól és amire az igény az alkotók felöl érkezett.   

A Fővárosi Önkormányzattal újra kellett tárgyalni az ingatlan hasznosítását, immár az 

egész épületre vonatkozólag. Pillanatok alatt megtelt a ház. Hirtelen több mint a 

kétszeresére nőtt a beköltöző szervezetek és alkotók száma. Az új csatlakozó szervezetek 

és alkotók kiválasztása viszont nem egy következetesen felépített választási 

szempontrendszer mentén haladt, mivel sokkal többen és folyamatosan jelentkeztek, mint 

ahány szabadon lévő terem volt még. Először érkezési sorrend szerint történt az új tagok 

                                                           
24  A 2000-es évek elején volt már hasonló szándék egy produkciós ház létrehozására, amit a Krétakör 

vezetője Schilling Árpád és Gáspár Máté közösen próbált megvalósítani egy holland inkubátorház mintája 

alapján, mely "ELMŰ Projekt" néven futott, de a létrehozása végül nem sikerült. 
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kiválasztása. Egy idő után viszont sikerült aszerint választani, hogy kik lehetnek fontosak 

szakmai szempontból, de prózai okok is befolyásolták a választást. Például, hogy a még 

szabad termek megfelelnek-e az új csapatok működésének.  

Mindeközben 2012 nyarán a már öt éve üresen álló iskolaépület felújítása is elkezdődött a 

Füge anyagi forrásaihoz mérten, ami nem az egész épületre volt kitalálva, amit ugyancsak 

újra kellett tervezni.  

3.1.3 Jurányi épülete 

 

A Füge kimondottan üresen álló iskolaépületet keresett, mert az iskolák felépítése ideális 

egy ilyen inkubátorház létrehozására, ahol az osztálytermekből könnyen lehet 

próbatermeket/műhelyeket és irodákat, a tornateremből színháztermet és az ebédlőből 

kávézót kialakítani. Kifejezetten frekventált budai helyszín volt a cél, amit könnyű 

megközelíteni. Kulturális helyszínekben a budai oldalon szerényebb a kínálat, a pesti 

pezsgő kulturális élethez képest. Igény viszont ugyanúgy lenne rá Budán is, mint Pesten. 

Eredetileg az épületben a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola (az ország 

első számítástechnikai iskolája) és a vele szomszédos Földes Ferenc Kereskedelmi 

Szakközépiskola működött.  2007-ben a Fővárosi Közgyűlés megszüntette a két iskolát és 

azóta üresen állt az épület. A 6700 négyzetméteres ingatlan tulajdonosa a Fővárosi 

Önkormányzat. Az épület felújítását nagyrészt saját tartalékaikból finanszírozta a 

Füge, ami főleg a gépészet felújítását és az ingatlan új funkciójához igazodó kialakítását 

tette lehetővé, amibe a színháztermek, a kávézó és a galéria kialakítása is beletartozott. A 

beruházás összege megközelítőleg 40 millió forint volt. 25 

A következő terek kialakítására került sor: 

- Két színházterem: a nagyobbik színháztermet a volt tornateremből és a kamaratermet a volt 

számítástechnikai részlegből. A színházterem 120 fő befogadására alkalmas, épített 

nézőtérrel. A kamaraterem befogadóképessége 70 fő és mobil a nézőtere. A 

színháztermekhez lámpákat a Trafótól és Flóriántól, székeket a Szputnyik Hajózási 

Társaságtól, a Szkéné Színháztól és a Sirálytól, nézőteret pedig a Merlin Színháztól és 

függönyt az Akkutól kaptunk. (Ezen túl voltak már előadások a kertben, próbatermekben, a 

folyosókon és a lépcsőházban is.) 

                                                           
25 http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/47970-nyilik-a-fuggetlenek-otthona-jon-a-juranyi-inkubatorhaz 

http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/47970-nyilik-a-fuggetlenek-otthona-jon-a-juranyi-inkubatorhaz
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- Műszaki (dimmer) szoba a volt tornaterem öltözőjéből.  

- Ruhatár 

- Jegyiroda 

- Portásfülke 

- A kávézó a régen ebédlőként működő helységből. A Jurányinak a fő közösségi terét adja. 

- Jurányi Galéria ahol kizárólag kréta-kiállítások születnek, mivel fekete táblafestékkel 

vannak lefestve a falai, a kávézó mellett helyezkedik el. 

- Minden emeleten egy közösségi konyha. 

- Mosdók és zuhanyzók a folyosókon. A folyosók, mosdók maradtak az eredeti 

állapotukban, kivéve, ha szükséges volt a rendbehozataluk.  

- Parkoló 

- A Kertnek egyik fele a kávézóhoz tartozik, mely nyilvános bárki számára, a másik felét a 

Házban dolgozók használhatják.  

- Díszletraktár 

- Látványtár 

Kezdeti elképzelésekhez a következő tervek tartoztak még, melyek a bővülés 

következtében nem valósultak meg, mert ezekbe a helyiségekbe is az alkotóház számára 

fontosnak tartott szervezetek költöztek be.  

- Nyilvános munkaszoba megvalósítása, ahova több olyan leegyeztetett szervezet jöhet 

dolgozni napközben a saját eszközeivel, melyeknek nem áll módjukban saját irodát 

fenntartani.  

- Vendéglakás a Jurányiban dolgozók vidéki és külföldi vendégeinek. 

2012. augusztus végétől az alkotók sorra költöztek be az irodákba, próbatermekbe, 

műhelyekbe, műtermekbe, miközben a felújítási munkák nagyja már befejeződött, de a 

munkálatok végleges átadása októberben történt meg. Ez az időszak az új beköltözőkről, a 

már beköltözötteknek a napi szintű ügyintézéséről és a még hátralévő felújítási munkákról 

szólt.  

2012. november 8-án Nyílt Napot rendeztünk a nagyközönség számára, ezzel 

hivatalosan is megnyílt a Jurányi. 

Az intézmény nevének a kiválasztására a Füge nyílt pályázatot írt ki, melynek az 

eredményét ezen a Nyílt Napon hirdette ki. A különböző ötletek közül a legtöbben a 
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Jurányi névre pályáztak, mivel a köztudatban addigra már úgy terjedt el az intézmény, 

hogy "a Jurányi". Az intézményt meghatározó profilok alapján lett kibővítve: Jurányi 

Produkciós Közösségi Inkubátorházra.  

3.1.4 Jurányi tagok 

 

Összesen 61 vizuális- és előadó-művészeti-, illetve egyéb civil szervezet költözött be a 

Jurányiba: 

- 25 alkotó- és vizuális csoport 

- 27 előadó-művészeti egyesület és társulat 

- 9 egyéb civil szervezet 

Vizuális szervezetek és alkotók: 

ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange), Binaura, Bálint Sára, Cséffai Györgyi, 

Dávid Márk, Dömölky Dániel, E8Labor, INVENTIO ARTS, Kálmán Eszter, Keresztury 

Kata, Kovács Tamás, Lucky Shepherd Showroom, Mardou’s Garden, Mohácsi András, 

Nagy Fruzsina, Next Ship Kft., noppa design stúdió, PUR E FILM, Rácz Nóra, Remete 

Kriszta, Sosa Juristovszky, STUDIO Amka, Szirtes János és Molnár Ágnes Éva, 

visionfresh, Várfok Galéria. 

Előadó-művészeti szervezetek és alkotók: 

Andaxínház, Bélaműhely Sound Art, Coincidance, Duda Éva Társulat, ESZME, 

Függetlenül Egymással Közhasznú egyesület, Gergye Krisztián Társulata, Gólem Színház, 

HEKK, Hip Hop International Hungary, HOPPart Társulat, Katlan Csoport, Közép-európai 

Ír Tánc Akadémia, MáSzínház, Mentőcsónak, Movein Studio, Műhely Alapítvány, Nyitott 

Kör, Scallabouche Theatre, STEREO Akt, Szemző Tibor, Szkéné Színház, TÁP Színház, 

Természetes Vészek Kollektíva, Titkos Társulat, Tünet Együttes, Zéró Balett. 

Egyéb szervezetek: 

Alpha Alapítvány, Cserny és Nagy, Kiút Program, Parányi Műhely, Polgár Alapítvány, 

Polgár András Iroda, Studex Szalon, Telosz Egyesület, xpand. 

Mára már több mint 300-an vannak a várólistán, akik a Jurányiban szeretnének termet 

bérelni és a megkeresések folyamatosak. 
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3.1.5 Jurányi jelenlegi profiljának kialakulása 

 

A Jurányi hasonló infrastruktúrában működik, mint egy irodaház, ahol különböző 

szervezetek dolgoznak egy épületben, csak itt minden a művészetről és az alkotásról szól.  

A kezdeti tiszta elképzelésből, mely egy produkciós ház létrehozása volt a független 

előadó-művészek részére, így valósult meg egy nagyon izgalmas, de annál összetettebb, 

nagy volumenű intézmény. Született egy többfunkciós, rengeteg igényt kiszolgáló 

komplex nagy létesítmény, melyet már a neve is mutat: Jurányi Produkciós Közösségi 

Inkubátorház.  

Egyszerre működik a Jurányiban dolgozó előadó-művészek produkciós házaként, illetve 

a Jurányiban dolgozó összes alkotó és szervezet inkubátorházaként. A Jurányi összes 

funkciójának a legnagyobb közös nevezője, hogy a kultúra területén civil és non-profit 

szervezeteknek és alkotóknak biztosít intézményi hátteret, mint inkubátorház.  

Produkciós ház profil 

 Az előadó-művészeknek a saját próbatermeiken kívül a színházterekben van még 

lehetőségük ingyen próbálni és munkabemutatókat tartani. 

Inkubátorház profil 

A Jurányiban dolgozó 61 szervezetnek a működését a plusz szolgáltatásai révén segíti, 

melyek a következők: 

- közös honlap 

- közös promóció  

- a piaci árnál olcsóbb bérleti díj 26 

- térítésmentes ügyvédi szolgáltatás  

- látványtár ingyenes használata  

- rendszeres a nemzetközi szakma érdeklődése az intézmény iránt, mely következtében a 

                                                           
26 A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás által nyújtott kultúratámogatás tesz lehetővé. 
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Jurányiban dolgozó szervezeteknek nemzetközi kapcsolat kialakítására van lehetősége. 

"Világszerte mindenki rájött, hogy egyedül semmit sem lehet elérni, vagy legalábbis sokkal 

nehezebb: a megosztás rengeteget segít. Ezért kezdtek elterjedni az inkubátorházak…Az 

inkubátorházak sokban hasonlítanak az üzleti szférában megszokott irodaházakra, ahol 

több cég oszt meg egymással egy épületet, de a fő különbség, hogy itt az üzemeltetők 

vállalnak egyfajta gondozási folyamatot a "bérlőkkel" szemben. Az inkubátorház 

működtetői, ha nem is felelősséget, de támogatást vállalnak az azt igénybe vevőknek: az 

olcsó hely rendelkezésre bocsátásán kívül, segítik a munkát, pályázatírást, jogi támogatást 

biztosítanak."27 

Közösségi ház profil 

Miközben a Jurányiban dolgozók alkotnak egy belső közösséget (200-300 fő), addig 

folyamatosan bővül a Jurányi programjai iránt érdeklődőkből egy visszajáró civil és 

szakmai közönség.  

Sok különböző nyilvános program várja a közönségét a tánckurzustól a 

gyerekfoglalkozáson át a színházi előadásokig, a kiállítás-megnyitókig és a kávézóban 

megtartott kisebb koncertekig.  

3.1.5.1 Új alkotói közösségi ház profil erősödése 

 

A Jurányiba beköltöző vizuális alkotóművészek, csapatok és egyéb szervezetek még 

színesebbé és gazdagabbá tették az inkubátorház működését, melyet a Jurányinak 

egységesen kellett képviselnie. Egy olyan aktív és friss energiájú alkotóhellyé vált, mely 

több különböző területet fed le, de a közös és fő cél az alkotói munka megsegítése az 

intézményi háttér biztosításával.  

- Ettől kezdve az intézményben lehetőség nyílt olyan izgalmas együttműködések 

létrejöttéhez is, melyben a zenészek, a vizuális- és a képzőművészek találkozhatnak az 

előadó-művészettel és ezek egyéb fúziói valósulhatnak meg.  

- A különböző területet képviselő szervezetek számának a növekedésével az intézményben 

dolgozók létszáma is megnőtt, ami összetettebb közösséget alkot.  

                                                           
27 http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/nem-lehetek-terez-anya-91782 

 

http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/nem-lehetek-terez-anya-91782
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- A Jurányiban dolgozók különböző, nyilvános programokat, kurzusokat indítottak el a 

termükben a civil érdeklődök számára.  

Mindez együttvéve a Jurányi közösségi ház jellegét erősítette és túlnőtt a produkciós ház 

koncepción. Létrejött egy új alkotói közösségi ház, amiben a közös az, hogy mindenki a 

kultúrához és művészethez kapcsolódik. Mindennek az egységes képviseletéhez kellett a 

már meglévő koncepciót átalakítani.   

3.1.5.2 Új játszóhely profil kialakulása 

 

"Sokszor az orrom alá dörgölik, hogy az elején milyen tervekkel vágtam neki a Jurányinak 

és ehhez képest hogyan alakultak a dolgok. Viszont muszáj valamennyire rugalmasnak 

lenni, mert szerintem ha valaki igazán nagy dolgot csinál – mármint méretben nagyot – 

akkor pontosan tudja, hogy rengeteg szempontot, így a közönség és a társulatok igényét is 

figyelembe kell venni."28 

Eleinte a Füge tartotta magát az eredeti produkciós ház koncepcióhoz abban, hogy havonta 

a létrejövő produkciókból legyenek nyilvános munkabemutatók, de nem tervezte, hogy 

játszóhellyé is váljon, vagyis színházzá. A független színházi csapatoknak viszont az egyik 

legnagyobb problémája, hogy az előadásaikat nagyon kevés helyen tudják játszani. Ez 

összefügg azzal, hogy nincsen színházépületük és a befogadóhelyek száma is kevés. A 

Jurányiban dolgozó csapatok kérésére a létrejött előadásokból kialakult egy 

repertoárműsor. Ezáltal egy új budapesti játszóhellyé is vált a Jurányi, ahol független 

színházi előadások kerülnek havi szinten bemutatásra. 

A repertoár-játszásnak a csapatok játszóhelyének a biztosításán túl abban is fontos szerepe 

volt, hogy a Jurányi beépüljön a köztudatba, amihez egy visszajáró törzsközönség 

kialakítására volt szükség. Ugyanis a Jurányinak, mint egy új közösségi háznak is 

nyitnia kellett a civil és szakmai közönség felé. Ez a Jurányiban működő többi nyilvános 

program megismertetése miatt is lényeges, melyeket a csapatok, alkotók a saját tereikben 

tartanak (például: rajzóra, tánckurzusok, gyerekfoglalkozások, stb.), illetve a Jurányiban 

dolgozó szervezeteket is így lehet a legjobban képviselni a nyilvánosság felé. 

                                                           
28 http://juranyihaz.hu/a-kulcsszo-osszefogas-interju-kulcsar-vikivel/ 

 

http://juranyihaz.hu/a-kulcsszo-osszefogas-interju-kulcsar-vikivel/
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3.1.6 2012/2013-as évad 

 

Az első évben a beköltözésen és az épület működésén volt a hangsúly, hogy minden 

rendeltetésszerűen működjön és a csapatok és alkotók be tudjanak költözni a termeikbe. 

Megtörtént az új profil megvalósítása, vagyis a repertoár-játszás miatt új játszóhellyé is vált a 

Jurányi és a Jurányi Galéria is megkezdte működését. 

 

3.1.6.1 Jurányi Galéria 

 

2013. márciusi hónapban megnyílt a Jurányi bemutató galériája, mely speciális 

koncepcióval rendelkezik. A Jurányi Galériában havonta új kréta-kiállítások kerülnek 

megrendezésre. A Galéria működését és a kiállításokat is én szervezem. A Jurányiban 

dolgozó vizuális alkotók közül kértem fel a galéria kurátorait, hogy a szakmai döntéseket 

ők hozzák meg. Közösen hoztuk létre a galéria sajátos koncepcióját. A megközelítőleg 60 

négyzetméteres kiállító tér falai feketére vannak festve. A kurátorok által felkért művészek 

a fekete falakra közvetlenül fehér, illetve színes tábla krétával készítik a kiállítási 

anyagukat. A kiállítás megnyitója előtt az alkotóknak egy hét áll a rendelkezésükre művük 

felrajzolására. A megnyitón, vagy a kiállítás ideje alatt lehetőség nyílik arra is, hogy az 

alkotások tovább fejlődjenek, akár az arra látogatók bevonásával kiegészüljenek. A 

kiállítások zártával az alkotások viszont fizikailag megsemmisülnek (a falról letörlődnek). 

De ezzel ezek az anyagok nem enyésznek el, mivel minden kiállítási anyagról 

professzionális fotódokumentáció készül és archiváljuk digitális szerkesztett formában is. 

Mindebből adódik, hogy a galéria nem állít ki meglévő műalkotásokat, nem műtárgy- 

orientált.  A galéria létrehozásával a célunk az volt, hogy a Jurányiban dolgozó előadó-

művészek mellett a vizuális alkotóművészek is kapjanak bemutatkozási lehetőséget.  
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3.1.7 2013/2014-es évad 

 

"Már tudtunk a Produkciós Ház profiltisztítására, műsortervének kialakítására koncentrálni. 

Tudatosan építettük fel a repertoárt, mára már mondhatjuk, hogy ismert fővárosi színház lett a 

Jurányi, törzsközönségünk van, az előadások szinte mindig teltházasak."29 

 

3.1.7.1 Hármas struktúrájú műsorpolitika kialakítása 

 

A második évben megtörtént a műsorpolitika kialakítása, amihez a színháztermeket is 

komolyabban fel kellett szerelni technikailag: 

 Produkciók létrehozása a próbafolyamattól a munkabemutatóig, ami összesen havi 2-3 

új bemutatót jelentett.  

- A Jurányiban dolgozó előadó-művészeti szervezeteknek alanyi jogon járt a 

színháztermekben egy évadban egy főpróbahét, ami munkabemutatóval zárult.  

- Fiatal színházi alkotók számára ingyenes próbalehetőség biztosítása. 

 

 A Jurányiban dolgozó színházi csapatok előadásainak a repertoáron tartása, melyek 

főleg a következő színházi csapatok előadásaira vonatkozik: Gólem Színház, Szputnyik 

Hajózási Társulás, Táp Színház és a Füge koprodukciókra. Az előadásoknál 

jegybevétel elosztásban állapodtunk meg: a nettó jegybevétel 70%-a produkcióé és 

30%-a Füge szervezeté, aminek meghatároztunk egy minimum összeget, ami a 

teremhasználat költségeit fedezi. 

 Egyéb befogadott művészeti projektek havi 1-2 alkalommal. Ezek főleg szakmailag 

fontos fesztiválokon és platformokon való részvételt jelentett. 2015-ig például a 

következő fontos eseményeket fogadtuk be rendszeresen évről-évre: Színházak 

Éjszakája, Kortárs Drámafesztivál, L1danceFest, Magyar képzőművészeti Egyetem 

Látványtervező Tanszék diákjainak a vizsgabemutatója, a MOME Média Design 

Tanszékének a diploma bemutatói, Hungarian Schowcase és idén az IETM fesztiválnak 

mi is az egyik helyszíne leszünk. 

                                                           
29 http://hvg.hu/kultura/20150417_Jo_lenne_ha_egyszer_csak_atlatnank_kivul 
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A Jurányi színházként való működése viszont sok mindenben eltér egy klasszikus 

értelemben vett színházi működéstől. Leginkább egy befogadóhely működéséhez lehet 

hasonlítani. A Füge költségvetése határozza meg, hogy mennyi munkatársat tud 

foglalkoztatni. 30 Itt kiemelném, hogy egyáltalán nincsenek díszítőink, akik a 

kőszínházakban a díszletek be- és kipakolását végzik, illetve beépítik és bontják. A három 

műszaki munkatárs technikai ügyeletet biztosít az előadások és a főpróbahetek alatt, illetve 

a technikai beépítést és bontást közösen csinálja a produkció műszaki munkatársával. De a 

produkció hang- és fény pultozását kizárólag a produkció technikusa kezeli. A műszak 

munkáját a produkció lebonyolításáért felelős munkatárs segíti, mely feladatkör leginkább 

az ügyelői munkakörhöz hasonlít. 

3.1.8 2014/2015-ös évad 

 

A harmadik évben már, mint elfogadott és ismert játszóhely működött a Jurányi. Ebben az 

évadban az egyik fő cél az intézmény közösségi funkciójának az erősítése volt. Eddig ez 

tűnik a legnehezebben megvalósítható tervnek, mivel egy ilyen szerteágazó működést és 

sokféle szervezetet nem könnyű egységesen képviselni: mind a Jurányiban működő 

szervezetek felől, mind a Jurányit látogató civil közönség felé. A saját, egyéni nézőpontot 

nehéz egy magasabb közösségi szintre emelni, ahol a saját érdekeken kívül a közösségi 

érdekek is hasonlóan fontosak lehetnek.  

Célok: 

- A civil közönség elérése egységes és egyértelmű kommunikációval a Jurányiban történő 

többféle programról. 

- A sokféle profil és többrétegű működés tiszta és átlátható kommunikációja. 

 

3.1.9 Jurányi arculata 

 

A Jurányi megnyitásával új arculatot kellett készíteni. A Füge kreatívja tulajdonképpen 

nem változott, csak kicsit hozzá kellett idomítani a Jurányi energikus, fiatalos 

arculatához. Az egységes és a határozott megjelenés nagyon fontos a Füge és a Jurányi 

                                                           
30 Lásd a 2. és 4. számú mellékletet 



31 
 

 

arculatánál is, hogy ezt a sokféle és nagy mennyiségű programot egyértelműen és 

egységben tudja közvetíteni. Kezdetben kérdés volt, hogy a Füge honlapján belül legyen-e 

a Jurányi, mivel a Füge egyik projektje, vagy külön honlapja legyen. Végül a külön honlap 

megvalósítása mellett döntöttünk. Egy saját felületen egyértelműbben lehet a többféle 

profilú intézményt és az 61 szerveztet és alkotót hirdetni és a felhasználok felé is 

könnyebb, ha a Jurányit, mint helyszínt és a Fügét, mint szervezetet külön kezeljük. 

Mindkét oldalon átlépési lehetőség van a másik honlapra. 2013-ban elkészült a Jurányi 

saját honlapja. 

3.1.10 Jurányi promóciója 

 

Brand-építés 

A promócióban az elsődleges cél, hogy a Jurányi imázsát hirdessük, vagyis a ház híre 

vigye tovább a programok és produkciók hírét. Ezzel egy egységes brand kialakítása a fő 

szempont, hogy a Jurányi sokrétű működését egységesebben tudjuk képviselni és 

kommunikálni. A brand-építésben azt próbáljuk elérni, hogy a Jurányi, mint a független 

előadásokat bemutató és repertoáron tartó színház, és mint 61 kreatív és társadalmilag 

fontos ügyekkel foglalkozó szervezet közösségi létesítménye egymást erősítve alakítsa ki 

és szélesítse közönségének táborát.  

Komplex szolgáltatás 

A sokféle esemény és program komplexitására hívjuk fel a közönség figyelmét. Például, ha 

egy néző megnéz egy előadást, akkor kiderüljön számára, hogy a Jurányiban rengeteg 

minden történik még: jógaórára járhat, a kávézóba koncertre jöhet és a ruhatervezőknél 

ruhát is készíttethet magának, miközben gyerekfelügyeletre is van lehetőség. Ha az egyik 

szolgáltatással elégedett lesz, akkor nyitottabb lesz más helyi szolgáltatásokra is. Ehhez 

viszont egy nagyon profin működő rendszer és tiszta kommunikálás szükséges a Jurányi és 

az ott dolgozók részéről. 

 PR- és marketing tevékenységek 

- Fizetett hirdetésink elsősorban on-line felületeken vannak.  Együttműködési megállapodást 

kötöttünk a szinhaz.hu-val, a revizor-online oldallal, a 7óra7-tel, a fidelio.hu-val és a 

port.hu-val.  
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- -Szaklapokban (Magyar Narancs, HVG, Fidelio, napilapok) rendszeresen jelennek meg 

interjúk a Jurányiban alkotókkal.  

- A közönségünk nagyrészt fiatalokból áll, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi 

oldalak aktivitására jelenléttel és hirdetésekkel is.  

- Havi két alkalommal küldünk ki hírlevelet, melyre jelenleg több mint 5000 feliratkozott 

olvasónk van.  

- A Jurányi állandó off-line felületei a havi szinten kiadott műsorfüzet és a programplakát. 

 

3.2 Jurányi működtetése 

3.2.1 Jurányi üzemeltetése 

 

A Fővárosi Önkormányzattal bérleti szerződést kötött a Füge, melyet 2012 júliusában 

írt alá öt+öt évre. Ezenfelül a Fővárosi Önkormányzattal közszolgáltatási 

keretszerződést is kötött, melynek keretében a kifizetett bérleti díj mintegy 80%-át kultúra 

támogatásként visszakapja. A támogatási összeget évente határozza meg a Fővárosi 

Önkormányzat. A közszolgáltatási szerződés 3 évre szólt, melyet idén hosszabbítottak 

meg újabb 3 évre hasonló konstrukcióban. 

3.2.1.1 Üzemeltetési költségek 

 

A beköltözött 61 szervezet a Fügével közösen a 6700 négyzetméteres épület rezsi 

költségén (víz, villany, gáz, szemét), a közös költségeken (napi takarítás, non-stop 

porta) és a bérleti díj fennmaradó 20-30%-án osztozik, melyet a szervezetek 

négyzetméter-arányosan fizetnek havonta.  

Teljes egészében a Füge költségeit terhelik a színháztermek, a folyosók, a vizesblokkok 

közüzemi díjai. Az egyéb termek rezsiköltségeit a szervezetek közösen adják össze. 

A Jurányiban dolgozó szervezetek terembér négyzetméter árában benne vannak: 

- az éjjel-nappal működő portaszolgálat díja 

- az internet szolgáltatás ára 

- terem rezsiköltsége 

 



33 
 

 

 Általában a négyzetméterár 1200-1500 Ft+áfa/négyzetméter, attól függően, hogy 

irodának vagy próbateremnek használják a termet. Az iroda ára olcsóbb, mint a próbaterem 

ára, mivel a rezsidíja kevesebb.  

Az épület homlokzati és szerkezeti karbantartásáért a Fővárosi Önkormányzat vállalja a 

felelősséget. 

2014. évre teljesített üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (Teljes táblázat a 2. számú 

mellékletben) 

HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  

118 190 300 

Ft 

BÉRLETI DÍJ ÖSSZESEN 63 560 000 Ft 

KÖZÜZEMI DÍJAK (ÁRAM, GÁZ, VÍZ, 

CSATORNA , HULLADÉK, STB.) 
28 354 300 Ft 

BIZTOSÍTÁS 800 000 Ft 

TAKARÍTÁS 3 580 000 Ft 

KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT 450 000 Ft 

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG 2 255 000 Ft 

BIZTONSÁGTECHNIKA, VÉDELEM 6 833 000 Ft 

EGYÉB HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 

12 358 000 Ft 

2.PÉNZÜGYI KIADÁSOK 

3 810 000 Ft 

 3. KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR 

KÖLTSÉGEK 
4 688 700 Ft 

 4. TECHNIKAI KARBANTARTÁS 

1 565 000 Ft 

 5. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 

5 245 000 Ft 

6. EGYÉB KIADÁSOK 

7 058 000 Ft 

Üzemeltetési kiadások összesen 

140 557 000 

Ft 
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3.2.2 Jurányi szolgáltatások 

 

A következő szolgáltatásokat külső cégek végzik a Jurányiban, melyekkel a Füge kötött 

szerződést: 

- Kávézó 

- Éjjel-nappal működő portaszolgálat 

- A folyosók, lépcsőházak és mellékhelységek takarítása 

- Ruhatár működtetése a nyilvános programok alatt. 

- A kertet alkalmi, megbízásos jelleggel kertész tartja rendben. 

Egyéb szolgáltatások a Jurányiban: 

• A Jurányiban működő szervezetek ingyenes jogi tanácsadást kérhetnek a Házban 

működő ügyvédi irodában. 

• Füge által megvalósított közös látványtár ingyenes használata 

• Jegyiroda (a Jurányiban futó előadásokra vonatkozik) 

• Gyermekmegőrzés, amit a Jurányiban működő Parányi Műhely lát el. 

• Lift üzemeltetése, melynek a karbantartását a Főváros önkormányzat biztosítja 

• Biciklitárolás 

• Ingyenes wifi  
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3.2.3 Füge/Jurányi stáb 

 

A Jurányi létrehozásával a stáb létszáma (6 főről) is megnőtt és új feladatköröket kellett 

kialakítani.  

A Füge személyi állománya 2014-ben összesen 23 fő.  Ebből 15 fő állandó és 8 fő 

időszakos munkatárs. 

Jelenleg két csoportba oszthatók a feladatkörök. Az előadó-művészeti feladatkörben 

dolgozók száma 20 fő és az üzemeltetési munkakörben 3 fő.  

A Füge munkáját a fix állományon túl 5-10 állandó önkéntes segíti, illetve minden évben 

1-2 gyakornok. EVS programon belül külföldi gyakornokok is segítik munkánkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A 4. számú mellékletben található) 

 

 

 

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 2014-ben 

MUNKATÁRSAK SZÁMA ÖSSZESEN 23 

     ELŐADÓMŰVÉSZETI FELADATKÖRBEN 20 

     ÜZEMELTETÉSI FELADATKÖRBEN 3 

     EGYÉB FELADATKÖRBAN  0 

ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK SZÁMA 15 

IDŐSZAKOS MUNAKTÁRSAK SZÁMA 8 

     ALKALMAZÁSBAN 13 

     SZEMÉLYES TELJESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VÁLLALKOZÁSI DÍJJAL 

5 

     TÁRSADALMI MUNKÁBAN  5 
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3.2.4 Füge költségvetése 

 

Produkciós kiadások: 

A Füge költségvetése igen összetett és szerteágazó, mivel számos produkció intézményi 

és gazdálkodási hátterét is biztosítja és van néhány olyan támogatási projekt, amelynek 

pénzügyi és monitoring lebonyolítója is, így azok forrásai is a szervezeten keresztül 

folynak a támogatotthoz. Ilyen például a Tantermi Színházi Projekt és a MasterCard által 

finanszírozott produkciók. 

 

BELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2014-

ben 

390 175 000 

Ft 

 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 

Működési kiadások: 

A szervezet kiadásainak a legnagyobb részét a Jurányi 6700 négyzetméteres 

üzemeltetésével járó kiadások: bérleti díj, közüzemi díjak, karbantartási költségek, 

portaszolgálat és takarítás teszik ki. Az épület bérleti díjának közel 80%-át fedezni tudja a 

Fővárosi Önkormányzat által közszolgáltatási megállapodás keretében elnyert éves 

támogatás. A fennmaradó 20%-ot kell a Fügének, illetve a beköltözött szervezeteknek 

közösen kifizetnünk. A Füge költségeit terhelik teljes egészében a színháztermek, a 

folyosók, a vizesblokkok közüzemi díjai. 

 

ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2014-

ben 

140 557 000 

Ft 

 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 
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A Jurányi megnyitásával felduzzadt a Füge 6 fős személyi állománya is.  

ÜZEMELTETÉSSEL FOGLALKOZÓ 

MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 2014-ben 

5 245 000 Ft 

1. Munkabérek, megbízási díjak 1 950 000 Ft 

2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő 

járulékok 

495 000 Ft 

3. Személyes teljesítéshez kötött vállalkozási díjak 2 800 000 Ft 

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL 

FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI 

2014-ben 

27 495 00 Ft 

1. Munkabérek, megbízási díjak 21 650 000 Ft 

2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő 

járulékok 

5 845 000 Ft 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 

Pénzügyi kiadások: 

PÉNZÜGYI KIADÁSOK 2014-ben 3 810 000 Ft 

KÖNYVELÉS 3 460 000 Ft 

BANKI SZOLGÁLTATÁSOK  350 000 Ft 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 

Az irodai munka és az adminisztratív költségek, illetve a PR és marketing költségek 

2014-ben: 

 KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR 

KÖLTSÉGEK 2014-ben 
4 688 700 Ft 

KOMMUNIKÁCIÓ (TELEFON, INTERNET, STB.) 986 000 Ft 

IRODAI KÖLTSÉGEK  856 700 Ft 

PR (HIRDETÉS, TERVEZÉS, NYOMDA, 

HONLAP, STB.) 
2 846 000 Ft 

 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 
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Bevételek: 

• Bevétel alapja az előadó-művészeti tevékenységből származó jegybevétel illetve az 

előadások vidéki forgalmazásából származó bevétel.  

• A nettó jegybevétel után lehívható TAO támogatás. 

• A másik nagy bevételi forrása a szervezetnek a pályázati támogatás: 

Rendszeresen pályázik az EMMI-hez és az NKA-hoz éves működésre és produkciókra. 

Ezen túl pályázni szokott az OSI-hoz (Például: Tantermi Színházi Projekt) és részt vesz 

nemzetközi pályázatokon is. A TÁMOP informális oktatási programjára két sikeres 

pályázatot nyújtott be eddig. 

• Folyamatosan keres szponzorokat és támogatókat: 

Kiemelt támogatója a MasterCard, mely 2010 óta produkciók létrehozását támogatja a 

Fügén keresztül. 

Kiemelt mecénása a Polgár Krisztina Emlékalap és a Summa Artium. (a Tantermi 

Színházi Projekt fő támogatói.) 

• Minden évben indít 1%-os kampányt. 

A FŐTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 

forrásai 2014-ben 

  

FORGALMAZÁSI BEVÉTELEK 280 770 000 Ft 

NETTÓ JEGYÁRBEVÉTEL 16 210 000 Ft 

PRODUKCIÓK FORGALMAZÁSÁNAK 

BEVÉTELE (átadott jegybevétel stb.) 

258 000 000 Ft 

EGYÉB FORGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS 

BEVÉTEL 

6 560 000 Ft 

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS  
17 000 000 Ft 

TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK 61 100 000 Ft 

MINISZTÉRIUMI TÁMOGATÁSOK 2 800 000 Ft 

ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS 45 500 000 Ft 
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NKA TÁMOGATÁS  12 800 000 Ft 

NEA, MMA TÁMOGATÁS 0 Ft 

EGYÉB TÁMOGATÁSOK (szponzori), stb. 0 Ft 

EGYÉB bevételek 171 862 000 Ft 

Realizált TAO-bevétel 171 862 000 Ft 

  

 

(Teljes táblázat a 2. számú mellékletben) 

 

3.2.5 Füge működése a Jurányi létrehozása óta 

 

A Füge feladatköre kiszélesedett a Jurányi létrehozása óta, miközben az alaptevékenységét 

változatlanul megtartotta, mint produkciós- és ernyőszervezet.  

- Működteti a Jurányit, mint inkubátorházat, produkciós házat, játszóhelyet havi 

repertoár műsorral, galériát és mint közösségi házat. 

- Produkciós szervezetként is változatlanul működik. Saját előadásainak a többségét nem 

a Jurányiban, hanem más színházakban/befogadóhelyeken játssza, de a Jurányiban is futnak 

előadásai. Folytatja és bővíti a korábban megkezdett kezdeményezéseit a színházi 

műhelyekkel, a Titánium Tehetségkutató Platformmal és a Tantermi Színházi Projekttel. 

• További produkciós műhelyek működését támogatja 2013-tól: 

STEREO AKT - színházi vezetője: Boross Martin 

011 ALKOTÓCSOPORT - színházi vezetője: Radnai Márk 

SZAKKÖR - színházi vezetője: Dömötör András és Kovács Dániel 

Mint ernyőszervezet továbbra is a szponzorkeresés által teremt támogatást színházi 

produkciók megvalósítására a MasterCard támogatásával, illetve a Tantermi Színházi 

Projekthez a projekt fő támogatóitól: a Polgár Krisztina Emlékalaptól és a Summa 

Artiumtól.  
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• A Füge kiemelt színházi projektjei a Jurányi megvalósítása óta: 

Titánium – Nemes a cél / tehetségkutató színházi platform: a Fügének egy újabb 

kezdeményezése. Olyan fiatal színházi alkotóknak nyújt támogatást új előadás 

létrehozására és bemutatására, akik még nem töltötték be a 35. életévüket, vagyis akik 

nemrég végeztek valamely színművészeti egyetemen, vagy gyakorlatban foglalkoznak 

színházzal, csoportot, műhelyeket vezetnek, önálló rendezéssel állnak elő és csak néhány 

éve léptek a pályára. 2013 tavaszán írtuk ki az első pályázati felhívást. A szakmai 

kuratórium által kiválasztott nyertesek előadásai a 2013-14-es évadban kerültek 

bemutatásra és továbbjátszásra négy különböző befogadóhelyen. 2014-ben és 2015-ben is 

kiírtuk a tehetségkutató pályázati felhívást, melynek a nyertes pályázói a következő 

évadban mutatták és mutatják be a produkcióikat. 

A Független Thália Projekt: keretében 2013-ban közel 80 alkalommal adott helyet 

progresszív független színházi kísérleteknek a Thália Színház a Füge szervezésében, így a 

belvárosi színházakba járókhoz is könnyebben eljuthatott az alternatív színházi kultúra. 

Nyertes TÁMOP pályázatának köszönhetően komplex színházi nevelési programokat 

kínált több mint tíz vidéki iskola számára 2013-2014-ben. A programban a Káva, a 

Kerekasztal, a Krétakör és a Szputnyik Hajózási Társaság voltak a partnereink. A program 

keretében 2013 augusztusában öt napos, ingyenes színházi tábort szerveztünk vidéki és 

budapesti középiskolásoknak Kőszegen. 
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IV. A Jurányi Produkciós közösségi Inkubátorház, mint új 

intézményi modell vizsgálata 
 

A mai kulturális területen a Jurányi már elért egy olyan minőségi szintet, hogy egyedülálló 

és saját közössége, közönsége és étosza van, mivel egy olyan közegnek biztosít 

intézményi hátteret, melynek eddig még Magyarországon nem sikerült megvalósítani. 

Rendszeres a partneri együttműködésre jelentkező szervezetek száma, melyek kifejezetten 

a Jurányival közösen szeretnének programot szervezni. (például: Goethe Intézet, IETM, 

Kortárs Drámafesztivál, Jelenkor kiadó). Sok esetben nem csak a helyszín adottságai 

(színháztermek) miatt keresnek meg minket, hanem a Jurányi egy olyan szellemi értéket és 

közeget képvisel, melyeket ezek a programok is. 

Amint az alábbi szakmai tevékenység statisztikai adatainak a 2013-as és a 2014-es évi 

táblázata is mutatja, a Jurányi, mint intézmény sikeresen működik. (Teljes táblázat az 1. 

számú mellékletben)  

 

Színházi működéshez adatok: 

Adat típusa 
2013. évi 

teljesített 

2014. évi  

teljesített 

ÉVI ÖSSZES NÉZŐSZÁM 26212 30220 

ÉVI FÉRŐHELY 33689 34615 

ÉVI FIZETŐNÉZŐ SZÁM  25805 30220 

ÉVI ÖSSZES SAJÁT ELŐADÁSSZÁM 164 233 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA SAJÁT HELYEN 

(állandó játszóhellyel rendelkező szervezet esetén) 
33 94 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA KÜLFÖLDÖN 0 7 

 

Az intézmény eredményességét ezen túl az is bizonyítja, hogy a beköltözött szervezetek 

és alkotók közül eddig még senki sem ment el és tudomásom szerint nem is tervezi. A 

várólistára viszont több mint 300 szervezet és alkotó jelentkezett eddig és folyamatos 

az új érdeklődők száma a kultúra különböző területeiről.  
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Mivel egy fiatal és formálódóban lévő intézményről van szó, alig három éve működik, 

szükséges hogy újra és újra megfogalmazzuk a céljainkat, és javítsunk a Jurányi 

működésének a hatékonyságán. A vezetőség innovatív célkitűzéseit az intézmény funkciói 

mentén érdemes sorra venni. 

4.1 Korrekciós lehetőségek a profilok erősítésére 

 

A Jurányi eddigi működése során felmerült problémák és az azokra talált 

megoldások: 

 

Produkciós ház és játszóhely profiltisztítás: 

A Jurányiban dolgozó előadó-művészeknek az alanyi jogon járó főpróbahetet és 

megmutatkozást a mostani évadtól kénytelenek voltunk megszüntetni, mert túlzsúfolttá 

vált a repertoárjátszás miatt a havi műsor. 

Az idei évadban arra jutottunk, hogy azoknak a projekteknek biztosítunk ingyen 

próbalehetőséget, melyeknek a további életútja, fenntarthatósága biztosított: van 

játszóhelye, van anyagi forrása, vannak meghívásai, vagyis jövője.  

A másik fő szempontunk, hogy előnyben szeretnénk részesíteni azokat a fiatalokat, akik 

még nem juthatnak támogatáshoz, így nagy segítséget jelent nekik a nálunk lévő 

infrastruktúra térítésmentes biztosítása.  

A befogadóhelyekkel folyamatban van egy olyan együttműködés kialakítása, mely által a 

nálunk megszületett produkciók némelyikét náluk tovább lehet játszani, illetve ha egy 

produkció ott kerül bemutatásra, akkor a Jurányiban kerül továbbjátszásra. 

A Titánium pályázat sikere miatt az egyeztetés utolsó fázisában van egy nagyszabású 

tehetséggondozó független előadó-művészeti produkciós projekt is, melyhez a Fővárosi 

Önkormányzat biztosítana forrást. 

Közösségi ház funkció erősítése: 

A Jurányi közösségi alkotóház működését két irányból próbáljuk magasabb szintre emelni: 

egyrészt a Jurányin belüli közösségi szemléletet próbáljuk erősíteni, másrészt a 

Jurányiba járó közönséget egyértelműbb és pontosabb információkhoz juttatni és 
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komplexebb szolgáltatásokat nyújtani számukra. Célunk hogy ne csak színházi előadásra 

jöjjön el a közönség, hanem a Jurányiban működő egyéb tevékenységeket, szolgáltatásokat 

is igénybe tudja venni: a jógaórától kezdve a gyerekfoglalkoztatáson keresztül a 

fotóstúdiókig és a designtervezésig. A független színház elsősorban a pesti értelmiségieket 

vonzza, azon belül is a fiatalokat. Potenciális közönségünk körét azzal is szeretnénk 

kiszélesíteni, hogy megpróbáljuk a Házba behívni a családosokat és a környéken lakókat 

is.  

Épp ezért alakítjuk ki a következő új szolgáltatásokat: 

- rendszeres gyerekmegőrzés foglalkozásokkal napközben és az előadások alatt 

- játszósarok kialakítása a kertben és a kávézóban 

- lejátszott előadások jelmezeinek jutányos kiárusítása 

- garázsvásár a már nem használt díszletekből 

- a házban dolgozó designerek alkotásainak vására 

- jurányi klubtagság kialakítása: a jurányi klub tagjait havonta különleges ingyenes 

programokkal várjuk, melyet a házban dolgozó csapatok állítanak össze számukra. 

- Csatlakoztunk a Magyartanárok Egyesületéhez, hogy még több középiskolás 

látogathassa a beavató-színházi előadásainkat. 

Korrekciós javaslatok: 

Az inkubátorház működésénél fontos lenne, hogy a nemzetközi kapcsolatokat tovább 

tudjuk erősíteni. A Fügének csak projekt alapon van nemzetközi kapcsolatokkal és 

pályázatokkal foglalkozó munkatársa, miközben egy főállású munkatársra lenne szükség, 

hogy ezen a területen is hatékonyabban és aktívabban tudjunk jelen lenni. Előrelépés lenne, 

ha részt tudnánk venni nemzetközi workshopokon, szakmai kurzusokon, koprodukciókban 

és fesztiválokon, hogy be tudjunk kapcsolódni az európai progresszív vizuális és színházi 

vérkeringésbe. Egy visegrádi pályázatnak köszönhetően felvettük a kapcsolatot hasonlóan 

működő külföldi inkubátorházakkal (például: a kolozsvári Ecsetgyárral, a pozsonyi KC 

Dunaj Inkubátorházzal) és elkezdtünk egy szorosabb együttműködést kialakítani, azzal a 

hosszú távú céllal, hogy kölcsönös meghívások keretében a bennük működő szervezetek és 

alkotók találkozhassanak és koprodukciókat hozhassanak létre egymással.  

Meglátásom szerint nagy szüksége lenne még: 

-  a Jurányi tagoknak könyvelő és pályázatíró szakember segítségére  
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- egy félállású munkatárs felvételére a honlap összes nyilvános programjainak a 

pontos és naprakész feltöltésére  

- közönségszervezőre 

- a műszaki stáb bővítésére  

- további raktározási lehetőségre 

- a közösségi térben elhelyezett számítógépekre 

 

4.2 Jurányi fenntarthatósága 

 

A gazdasági működés tervezett megváltoztatása: 

A független szféra szereplőinek a működéséhez szükséges az EMMI által kiírt működési 

pályázati támogatás. A kiírás és a megítélt összegek bizonytalansága miatt a szféra 

szereplői nem képesek hosszú távra tervezni. Mivel a Füge és a Jurányiban dolgozó 

szervezetek is ebbe a kategóriába tartoznak, ez a kiszámíthatatlanság kölcsönösen a másik 

fél működését veszélyezteti: gyakorlatilag arról van szó, ha a Füge nem kapja meg a 

működéséhez szükséges alapvető támogatást, akkor a Jurányi jelen formájában megszűnik. 

Másik oldalról, ha a független színházi szervezetek lehetetlenülnek el ugyanebből az okból 

(lásd a Szputnyik Hajózási Társaság példáját, mely 2015-ben szűnt meg finanszírozási 

okokból), akkor is veszélybe kerül a Jurányi fenntarthatósága, mivel nem tudják például a 

bérleti díjat fizetni. 

Kiemelt kategória kérvényezése: 

Jelen helyzetben a Füge arra jutott, hogy idén augusztusban kérvényezte, hogy a kiemelt 

kategóriába kerüljön a nem minősített kategóriából. Ez többletforrást nem jelentene a 

működésében, viszont alanyi jogon kapná meg ezt a támogatást, így nem kellene évről-

évre a működésére pályáznia. 
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A nem minősített kategóriában pályázó szervezeteknek is jobb lenne, ha egy ekkora 

szervezet ki tudna szállni ebből a körből, ezáltal feltételezhetően források 

szabadulhatnának fel a már bentlévőknek és az új pályázóknak is.  

 

4.3 Jurányi, mint új intézményi modell 

 

4.3.1 Kiknek hasznos? 

 

Az, hogy a Jurányihoz hasonló felépítésű és működésű intézményre szükség van, mi sem 

mutatja jobban, mint az, hogy az eltervezés pillanatától kezdve az igények formálták azzá, 

ahogyan most működik. Az azóta folyamatosan jelentkező újabb szervezetek azt 

bizonyítják, hogy az igény erre továbbra is jelentős, nagyobb, mint amekkorát mi le tudunk 

fedni. 

- Olyan társadalmilag hasznos művészi közösségeknek és civil szervezeteknek, 

akik alulról építkeznek és nem részei az állami intézményrendszernek. 

- A helyi közösségek számára közösségteremtő és - alakító funkciót is betölt. 

- A tágabb közönség számára, mivel több élményhez és szolgáltatáshoz juthatnak 

hozzá. 

- Az állam számára, mivel az intézmény működésének támogatása által a valóban 

működő, dolgozni akaró csapatok könnyebb működéséhez járul hozzá. Így végső 

soron a Jurányi által közvetetten egy működés intézményi keretének a 
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megvalósításában segít, miközben az adminisztratív és szakmai működtetést nem 

neki kell végeznie, hanem az intézményt vezető szervezetnek, jelen esetben a 

Fügének.  

 

4.3.2 Az ilyen típusú intézmény előnyei 

 

Az ipari parkokhoz/irodaházakhoz hasonló struktúrában működik és ezt az 

inkubátorház jelleget az egyébként szűkös anyagi keretek között működő független 

színházi szféra és egyéb alkotó- és civil szervezetek számára biztosítja, ezáltal ennek az 

egész közegnek a fennmaradását és működését a következő módon segíti.  

- a piaci árnál alacsonyabb bérleti díj 

-  ingyenes próbaterem 

- ingyenes jogi tanácsadás 

- közös promóció  

- egy brand alá tartozás előnyei: közös honlap és promóció 

- hasonló inkubátorházakkal együttműködés 

- új koprodukciók, projektek 

- nagyobb célközönség 

Az intézmény sajátos jellege, hogy több funkciót lát el: egyszerre működik, mint 

produkciós ház, színház, inkubátorház, közösségi ház és galéria. Ezért a Jurányi 

összevetése egy másik intézménnyel, amely ezek közül csak az egyik profillal foglalkozik, 

így lehetetlen, mert torz eredményeket tudnánk csak kihozni belőle. Épp ezért csupán arra 

szorítkozom, hogy bemutatom a 2014. év működésének főbb tényszámait. (Teljes táblázat 

a 2.,3. és 4. számú mellékletben) 

Épület nagysága és munkatársak száma: 

HASZNÁLT TERÜLET m2-BEN  6 760 

MUNKATÁRSAK SZÁMA ÖSSZESEN 23 fő 
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Kiadások: 

MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 

5 245 000 Ft  

 HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  

118 190 300 

Ft 

PÉNZÜGYI KIADÁSOK 3 810 000 Ft 

KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR KÖLTSÉGEK 4 688 700 Ft 

 TECHNIKAI KARBANTARTÁS 1 565 000 Ft 

 EGYÉB KIADÁSOK 7 058 000 Ft 

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 

390 175 000 

Ft 

 

Bevételek 

FORGALMAZÁSI BEVÉTELEK 

280 770 000 

Ft 

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS  17 000 000 Ft 

TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK 61 100 000 Ft 

Realizált TAO-bevétel 

171 862 000 

Ft 

 

Ha nem is vethető össze konkrét számok tekintetében más intézményekkel, annyi talán így 

is megállapítható, hogy a multifunkcionális intézményi modell jelentős 

költségmegtakarításokkal jár: egy portaszolgálatra, egy szervezési irodára, egy jegyirodára, 

egy pr- és marketingra fordított költség hatékonyabb, mint több intézményben ugyanezt 

külön-külön biztosítani.  

Kockázati tényező viszont a Jurányi működtetésében, ahogy a bevételi táblázat adataiból 

látjuk, hogy a Fügének az éves bevételének megközelítőleg a fele támogatásokból és a 

TAO-bevételből származik, mely bizonytalan bevételi forrást jelent, mert nincs garancia, 

hogy a következő évben is megkapja. (Teljes táblázat a 3. számú mellékletben) 
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4.4 Távlati perspektíva 

 

A Jurányiba felvételre váró szervezetek hosszú várólistája és a folyamatos megkeresések 

azt mutatják, hogy több hasonló intézmény is elférne egymás mellett és ez még csak a 

budapesti területre vonatkozik. 

Az alábbiakban egy országos szintű rendszert próbálok felvázolni, ami a rendszerszintű 

működés következtében további előnyökkel is járhatna. 

A Jurányihoz hasonló intézményekből álló országos hálózat sokkal hatékonyabban tudná a 

közönséghez és a lehetséges partnereihez eljuttatni a létesítményekben dolgozó csapatok és 

szervezetek által megtermelt kulturális, társadalmi és szellemi javakat. Ha több budapesti 

intézmény létezne és megyeszékhelyenként még egy, akkor az intézmények között 

kialakulhatna egy országos szintű együttműködés.  

A színházi szegmens: A független színházi előadások továbbjátszása Budapesten a 

befogadóhelyek kis létszáma miatt mindig problémás. Új befogadóhely, illetve játszóhely 

létrehozása ezen biztosan segítene, de a Budapestre összpontosuló pezsgő kulturális 

életnek ettől még nem nőne meg a fizetőképes közönsége. A Budapestet jellemző rengeteg 

program növekedésével arányosan nem nő olyan iramban a nézőszám is, mivel a lakosság 

száma behatárolt. Szabó Istvántól idézem a következő becsült arányokat, mivel máshol 

nem találtam a nézőszámról pontos adatot: a magánszínházak közönsége „a becslések 

szerint a fővárosi nézőszám mintegy 10-15 százalékát teszik ki. Országos viszonylatban a 

nézők körülbelül 5 százaléka látogatja ezt a színházi kört.”31   

Erre lehetne megoldás az országos hálózatépítés, hogy ezt az innovatív kultúrát vidékre is 

eljuttassuk és az ottani potenciális nézőket elérjük vele, illetve elkezdjük ott helyben ennek 

a közönségrétegnek a kinevelését. Az ott születő előadások pedig a budapesti közönség 

számára lehetnének elérhetőek. 

Az országos forgalmazás, tájolás rotációs elven működne. Ez akkor lenne 

költséghatékony, ha könnyebb szerkezetű és mobil díszleteket terveznének az 

előadásokhoz az alkotók, illetve, ha egységes lenne a színháztermek paramétere a 

                                                           
31 Szabó 2005, 88.old. 
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technikában és a színházi tér kialakításában. A költséghatékonysághoz feltétlenül 

szükséges lenne vendéglakások, helységek kialakítására az inkubátorházon belül. Így 

rentábilissá lehetne tenni ezeket a produkciókat és a továbbjátszásra is megoldás születne.  

Az utóbbi időben főként az Orlai Produkciós Iroda és a Dumaszínház hoz létre a független 

színházi alkotókkal közös koprodukciókat. Ezeknél a koprodukcióknál eleve feltétel az, 

hogy könnyen szétszerelhető, mobil, kisebb díszlettel és kevés szereplővel hozzák létre az 

előadást, mert így tehető rentábilissá a produkciók utaztatása. 

A többi szervezetnél is előnnyel járna egy országos szintű együttműködés. A helyben 

dolgozó szervezeteknek és alkotóknak lehetősége nyílna egy inkubátorházban 

kedvezményesebb feltételek között működni. Az új összefogásokkal tematikus 

workshopokat, konferenciákat, fesztiválokat, kiállításokat és projekteket tudnának 

szervezni egymás között. Nagyobb célközönséggel és több helyszínnel a megmutatkozás 

lehetősége is jelentősen megnövekedne. 

A közösségépítés szempontjából is fontos előrelépés lenne, hogy ne csak Budapestre 

fókuszálódjon az aktív kulturális élet és a társadalmilag fontos szervezetek munkája, 

hanem az ország bármely pontján hasonló minőséggel és lehetőségekkel lehessen dolgozni 

és ehhez kapcsolódni.   

 

4.4.1 Eddigi pozitív hatások és eredmények 

 

Idén a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola tanulóinak a magyar szóbeli 

érettségijében, mint egyedülálló kulturális intézmény, fakultatív érettségi tétel lett a 

Jurányi.  

A prágai művészeti egyetemen a színházi menedzsment kurzus tematikája lett a Jurányi, 

mint követendő intézményi modell. 

A Fővárosi Önkormányzat kulturális főosztálya követendő modellként tekint a Jurányira és 

a "best practice" népszerűsítése érdekében egy INKU elnevezésű programot indított el 

használaton kívüli oktatási és egyéb fővárosi épületek kulturális újrahasznosítására. 

2014-ben a Jurányiban nemzetközi konferenciát tartottak különböző országok inkubátorház 
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vezetői, hogy megismerjék egymás működését és megosszák egymással a tapasztalataikat. 

"A nemzetközi konferencián kiderült, a környező országokban - Csehországban, 

Lengyelországban és Szlovákiában - sincs hasonló intézmény, mint a Jurányi, inkább egy-

egy profilt felvállaló ház működik. Még a dán szakemberek is elcsodálkoztak a Jurányi 

Inkubátorház széleskörű tevékenységét megismerve"32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 http://nepszava.hu/cikk/1022716-bezarhat-a-kedvelt-juranyi 

 

http://nepszava.hu/cikk/1022716-bezarhat-a-kedvelt-juranyi
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Befejezés 

 

A dolgozatomban egy olyan új, kulturális intézményi modell létrejöttét és bemutatását 

vizsgáltam meg, melynek a létrehozását és kialakulását belülről tudtam végigkövetni. 

A Jurányi olyan társadalmilag hasznos művészeti közösségeknek és civil szervezeteknek 

nyújt intézményi hátteret, akik alulról építkeznek és nem részei az állami 

intézményrendszernek. 

Megvalósítása azért sikertörténet, mert a független színházi és civil szféra számára 

hasonló intézmény még eddig nem jött létre. 

Ehhez kellett a Füge kezdeményezése egy kisebb volumenű intézmény megvalósítására, 

amiben a különböző kulturális területeken dolgozó szervezetek meglátták a lehetőséget a 

hatékonyabb működésükhöz és onnantól már egyértelmű volt a csatlakozási szándékuk. A 

professzionálisabb munkavégzéshez az intézményi működés jobb körülményeket 

biztosít. A költséghatékonyságon és az intézmény nyújtotta előnyökön túl az egységes 

érdekképviselet és közösségi szellem kialakulása is erősítheti ezt a területet és segíti, 

hogy a köztudatba is jobban bekerüljön. 

Az intézmény működéséhez és ezáltal a benne dolgozó magánszervezetek és alkotók 

működéséhez is szorosan hozzá tartozik, hogy az épületet a Fővárosi Önkormányzat 

adja bérbe, mégpedig a piaci árnál jóval alacsonyabban, kulturális támogatásként. A 

magánszervezetek és alkotók így közvetve, de állami támogatásban is részesülnek.  

Állami oldalról is megvan az intézmény működésének az előnye, hogy egy társadalmilag 

és kulturálisan értékes intézményt támogat, miközben a szervezésével és a működtetésével 

nem kell közvetlenül foglalkoznia. Ezen túl még költséghatékony is, mivel a használaton 

kívüli épületét nem kell fenntartania és a kedvezményes bérleti díj konstrukciója miatt még 

bevételhez is jut. 

A Jurányi a területen kizárólagosan működő szervezetként egy sor funkciót lát el. Ezeket 

részben a beköltöző szervezetek igénye alakította ki: 

 - inkubátorház  

- produkciós ház 
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- havi repertoárt játszó színház  

- galéria  

- közösségi ház 

Ez egyfelől túl szerteágazó és bonyolult, nehezen követhető és kommunikálható struktúrát 

jelent, ugyanakkor viszont egy egyedi és új intézményi modell született meg általa. 

A feladat, hogy ezeket a különböző, de egymással összefüggő profilokat minél 

tisztábban tudja az intézmény kialakítani és képviselni, másrészt, hogy erősítse az új 

fúziók megvalósulásából létrejövő projekteket és kezdeményezéseket.  

Az intézményben sok potenciál van még további fejlődésre, mivel szorosan az igények 

mentén formálódik és az igények folyamatosan nőnek és változnak. 

A pozitív szakmai visszajelzésekből és a beköltözésre jelentkezők várólistájából 

következtetek arra, hogy ennek a területnek még több hasonló felállású, komplex 

intézmény létrehozására lenne szüksége, olyan üresen álló állami tulajdonú 

épületekből, melyeket kulturális és társadalmi célokra újra lehetne hasznosítani. 

Ennek egy továbbgondolt verziója, hogy egy egész Magyarországra kiterjedő 

rendszert is meg lehetne valósítani, ami a hálózati működés következtében további 

előnyökkel is járhatna az országos szintű együttműködés kialakításával. 

Jelenleg viszont az a legfontosabb feladat – amellett, hogy fenn tudjuk tartani a Jurányit, és 

a benne dolgozó szervezetek és alkotók is tovább tudjanak dolgozni, – hogy fejlesszük, 

tökéletesítsük az intézményt. 
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet 

Szakmai tevékenység statisztikai adatainak összehasonlítása 2013. és 2014-ben.  

(ELŐADÁSOK, BEMUTATÓK, MŰHELYMUNKÁK) 

Az adatok az EMMI-nek benyújtott működési pályázat költségvetési táblázatából 

származnak 

Adat típusa 
2013. évi 

teljesített 

2014. évi 

teljesített 

ÉVI ÖSSZES NÉZŐSZÁM 26212 30220 

ÉVI FÉRŐHELY 33689 34615 

ÉVI FIZETŐNÉZŐ SZÁM  25805 30220 

ÉVI ÖSSZES SAJÁT ELŐADÁSSZÁM 164 233 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA SAJÁT HELYEN  33 94 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA SZÉKHELY 

TELEPÜLÉSÉN  
0 0 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA SZÉKHELY 

TELEPÜLÉSÉN KÍVÜL 
164 132 

SAJÁT ELŐADÁSOK SZÁMA KÜLFÖLDÖN 0 7 

(Saját) színházi produkciók  
 

19 

   

(Saját) tánc produkciók  0 0 

(saját) projektek száma 0 0 

BEMUTATÓK SZÁMA összesen 34 22 

SAJÁT BEMUTATÓ (premier / ősbemutató) 13 8 

BEFOGADOTT BEMUTATÓ (meghívott produkció 21 14 
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premiere / ősbemutatója) 

KOPRODUKCIÓS BEMUTATÓ (saját bemutatóból) 10 7 

PRÓBATEREMHASZNÁLAT RENDELKEZÉRE 

ÁLLÁSI IDEJE (óra/év)  
6000 2400 

BEFOGADOTT / MEGHÍVOTT 

TÁRSULATOK/ALKOTÓK SZÁMA 
38 40 

BEFOGADOTT / MEGHÍVOTT ELŐADÁSOK, 

MŰVÉSZI PROJEKTEK SZÁMA 
177 145 

További szakmai tevékenységek (projektek) 

résztvevőinek száma (Egyéb szakmai, művészeti, 

közösségi, oktatási program)                 

5260 4855 

További tervezett szakmai tevékenységek 

(projektek) száma (alkalom) 
111 75 

Rendelkezére bocsátott órák száma 5750 2163 

Ingyenesen rendelkezére bocsátott órák száma 5750 2163 
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2. számú melléklet 

KIADÁSOK 2014-ben 

 

Az adatok az EMMI-nek benyújtott működési pályázat költségvetési táblázatából 

származnak. 

 

A. ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

 1. HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS 

KIADÁSOK  

118 190 300 

Ft 

BÉRLETI DÍJ ÖSSZESEN 63 560 000 Ft 

KÖZÜZEMI DÍJAK (ÁRAM, GÁZ, VÍZ, 

CSATORNA , HULLADÉK, STB.) 
28 354 300 Ft 

BIZTOSÍTÁS 800 000 Ft 

TAKARÍTÁS 3 580 000 Ft 

KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT 450 000 Ft 

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG 2 255 000 Ft 

BIZTONSÁGTECHNIKA, VÉDELEM 6 833 000 Ft 

EGYÉB HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 

12 358 000 Ft 

2.PÉNZÜGYI KIADÁSOK 3 810 000 Ft 

KÖNYVELÉS 3 460 000 Ft 

BANKI SZOLGÁLTATÁSOK  350 000 Ft 

 3. KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR 

KÖLTSÉGEK 
4 688 700 Ft 

KOMMUNIKÁCIÓ (TELEFON, INTERNET, STB.) 986 000 Ft 

IRODAI KÖLTSÉGEK  856 700 Ft 

PR (HIRDETÉS, TERVEZÉS, NYOMDA, 

HONLAP, STB.) 
2 846 000 Ft 

 4. TECHNIKAI KARBANTARTÁS 1 565 000 Ft 
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 5. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 

5 245 000 Ft 

1. Munkabérek, megbízási díjak 1 950 000 Ft 

2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő 

járulékok 

495 000 Ft 

3. Személyes teljesítéshez kötött vállalkozási díjak 2 800 000 Ft 

6. EGYÉB KIADÁSOK 7 058 000 Ft 

UTAZÁS, SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÁS 850 000 Ft 

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 4 358 000 Ft 

200.000 FT FELETTI TÁRGYI ESZKÖZ 1 850 000 Ft 

B. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 

390 175 000 

Ft 

1. Munkabérek, megbízási díjak 21 650 000 Ft 

2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő 

járulékok 

5 845 000 Ft 

3. Személyes teljesítéshez kötött vállalkozási 

díjak/produkciók tiszteletdíja 

289 470 000 

Ft 

4. Produkciós dologi kiadások 

(díszlet,jelmez,kellék,maszk,video, stb.) 

43 450 000 Ft 

5. Egyéb produkciós kiadások 

(jogdíj,eszközbérlet,stb.) 

29 760 000 Ft 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

530 732 000 

Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

3. számú melléklet 

BEVÉTELEK 2014-ben 

Az adatok az EMMI-nek benyújtott működési pályázat költségvetési táblázatából 

származnak. 

A. FŐTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 

forrásai 

  

1. FORGALMAZÁSI BEVÉTELEK 

280 770 000 

Ft 

NETTÓ JEGYÁRBEVÉTEL 16 210 000 Ft 

PRODUKCIÓK FORGALMAZÁSÁNAK 

BEVÉTELE (átadott jegybevétel stb.) 

258 000 000 

Ft 

EGYÉB FORGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS 

BEVÉTEL 

6 560 000 Ft 

2. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS  
17 000 000 Ft 

3. TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK 61 100 000 Ft 

MINISZTÉRIUMI TÁMOGATÁSOK  2 800 000 Ft 

ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS 45 500 000 Ft 

NKA TÁMOGATÁS  12 800 000 Ft 

NEA, MMA TÁMOGATÁS 0 Ft 

EGYÉB TÁMOGATÁSOK (szponzori), stb. 0 Ft 

4. EGYÉB bevételek 

171 862 000 

Ft 

Realizált TAO-bevétel 

171 862 000 

Ft 

MINDEN FORRÁS 

530 732 000 

Ft 
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4. számú melléklet 

Személyi és tárgyi paraméterek 2014-ben 

Az adatok az EMMI-nek benyújtott működési pályázat költségvetési táblázatából 

származnak. 

 

Személyi és tárgyi paraméterek 

2014. évi 

teljesített (Ft) 

vagy (m2) 

vagy (fő) 

HASZNÁLT TERÜLET m2-BEN (tulajdonolt, bérelt 

stb.) 

6760 

     JÁTSZÓHELY 380 

     PRÓBATEREM  2200 

     IRODA 420 

     KÖZÖNSÉGFORGALMI TÉR 2180 

     RAKTÁR, MŰHELY, EGYÉB  1580 

MUNKATÁRSAK SZÁMA ÖSSZESEN 23 

     ELŐADÓMŰVÉSZETI FELADATKÖRBEN 20 

     ÜZEMELTETÉSI FELADATKÖRBEN 3 

     EGYÉB FELADATKÖRBAN  0 

ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK SZÁMA 15 

IDŐSZAKOS MUNAKTÁRSAK SZÁMA 8 

ALKALMAZÁSBAN 13 

SZEMÉLYES TELJESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VÁLLALKOZÁSI DÍJJAL 

5 

TÁRSADALMI MUNKÁBAN  5 
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5. számú melléklet 

 

       

 

 


