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BEVEZETÉS 

Szakdolgozatomban a színházat, mint komplex rendszert nézem: külső környezetébe 

ágyazva alrendszereit és a köztük lévő kapcsolatokat vizsgálom.  

Bemutatom a színháznak az egyes történelmi korszakokban betöltött társadalmi szere-

pét, a magyar színjátszás különlegességeit, és a székesfehérvári Vörösmarty Színház 

történetét, a város közönségének elvárásai és az országos lehetőségek tükrében. 

Majd ismertetem a színházgazdaságtan alapfogalmait, a kultúra gazdaság általi megha-

tározottságát, az élményjavak szolgáltatás jellegét, ezáltal a marketing jelentőségét, a jól 

működő színházak jellemzőit. 

A második fejezetben a Vörösmarty Színház mai helyzetét elemzem. A külső környezet 

szüntelen változása hogyan kényszeríti ki a belső környezet alkalmazkodását, a straté-

gia, a célok átgondolását, megújítását. Az elemzéshez a SWOT-analízist használtam. 

A pénzügyi elemzés, és az általam készített piackutatási felmérés jól mutatja a színház 

nehézségeit, és a megváltozott környezetet. 

A hatékonyabb működés érdekében fel kell tárni a Vörösmarty Színház piaci helyének 

javításához szükséges lehetőségeket, új eszközöket. A mai hálósodó világban a színhá-

zak egymás közti viszonyát is újra kell értelmezni: a versengés helyett inkább az 

együttműködés lehet az eredményesség záloga. A kooperatív együttműködés feltétele a 

saját egyéni stílus megtalálása.  

Az első feladat a kemény gazdasági-piaci feltételekre alapozott stratégia megfogalmazá-

sa, majd ez alapján átalakítani a színház működését. Ezt erőteljesen segítené egy válla-

latirányítási rendszer bevezetése. 

A harmadik fejezet a színházakban megvalósítható vállalatirányítási rendszert mutatja 

be, valamint a világ legnagyobb és legismertebb színházkomplexumát a Broadway-t. 

A külső-, belső környezet minél pontosabb megismerése, az ezen alapuló stratégia meg-

fogalmazása, majd a megvalósítás feltételeinek megteremtése – ez minden korszaknak – 

így a miénknek is a kihívása. 

Milyen szerep jut a XXI. század színházának a globális világgazdaság piaci környezeté-

ben, az internet virtuális közösségeiben, az egyre értéktelenebb tömegkultúrában? A 

szerepe nem változik: katarzis adni, egyszeri és megismételhetetlen élményt az ember 

vágyairól, érzéseiről, kapcsolatairól. A hogyan a kihívás! 
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1. SZÍNHÁZ ÉS TÁRSADALOM 

Ahhoz, hogy megértsük a színházak jövőjét ismernünk kell a színjátszás történetét. „A 

ma színháza a holnapért él, a jövőbe néz. Mai eredményei az utánuk jövő nemzedék 

mindennapos élményeivé válnak. Látomásai és gondolatai és reményei készítik az ala-

pot a holnap művészetének.” [13] 

1.1. A színjátszás története 

Az ókori görög dráma kialakulása Dionüszosz ünnepeihez kapcsolódott. A kardalból és 

az istentiszteleti táncokból jött létre. A görög dráma és a demokrácia virágkorát Perik-

lész idejére élte. A görög színház az athéni demokrácia erkölcsi-politikai eszméit sugá-

rozta. A rómaiak számára a művészet csak másodlagos volt. A római színjátszás a görög 

mintákat követte, de főleg komédiákat játszottak a közönség szórakoztatására. 

A középkor vallásos színjátszása a keresztény liturgiából fejlődött ki. A színdarabokon 

keresztül akarták meggyőzni az embereket a kereszténység tisztaságáról. A szabad ég 

alatt, piactereken adták elő a darabokat. A humanizmus és reneszánsz a középkori kol-

lektív szellemiség helyébe a gondolkodás racionális formái állítja. A XVI. századi 

Olaszországban megjelentek az állandó színházak.  

Az újkori Angliában Erzsébet uralkodása alatt állandó színtársulatok voltak, melyek 

részvénytársaság formában működtek. Itt már fontossá vált a társadalom szerepe, és az 

okok bemutatása.  

A XVIII. században a felvilágosodás szerint az ész, a ráció határozza meg a gondolko-

dást. Diderot és Lessing szerint a színház a legfőbb feladata a néző erkölcsi jobbítása. A 

polgárság megjelenésével nemcsak a drámairodalom tartalma és formája változott meg, 

hanem színházi megvalósításának vezérelvei is. Áttértek a vándorszínjátszásról az ál-

landó színházakra, nagy szerepet kapott a jelmez (jelmeztár), valamint a nézőtér elsöté-

títése. A néző inkább látni akart, sem mint látványul szolgálni.  

1770 körül bukkant fel a rendező, akinek a feladata volt az összhang megteremtése. 

Schiller A színpad mint morális intézmény c. beszédében hitet tett a nemzeti színházi 

eszme mellett. [14] 

A XIX. század második Darwin, Marx, Auguste Comte eszméi, a technológiai újítások, 

a gépesített iparágak, a vasút, a távíró rég aláásták a nyugati középosztályok hosszan 

fenntartott hittételeinek tekintélyét. A művészetek új mozgalmai átalakították a szépség 
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és az erkölcs fogalmát. A színház lassúbb mozgású és összetett intézmény, az utolsók 

között volt, amely ezekre a változásokra reagált.  

A XX. század elején megjelent Bertold Brecht epikus színháza a társadalmi elszigetelő-

dést dolgozta fel. Brecht tudományos módon „hidegen, objektíven, klasszikusan” akarta 

a szereplőket a közönség elé állítani. Újszerű sémát használt, szembe állította egymással 

a drámai és az epikus formát. A második világháború után közvetlenebb kapcsolat ala-

kult ki a színház és a társadalom között. Központi szerepet kaptak a színházak. A nézők 

azt várták a színjátszástól, hogy eltereljék a figyelmüket a gondokról. A humanizmus és 

klasszicizmus feltámasztásával próbálkoztak.  

A század második felében jelent meg az abszurd dráma, amely az élet tartalmatlansá-

gán, érthetetlenségén túl, a torzításokon keresztül utal annak politikai, társadalmi okaira 

is. A dráma- és színpadtechnikai megoldásai jelentősen gazdagították a modern színhá-

zat. Az egzisztencialista filozófia azt akarja érzékeltetni, hogy az elidegenedett társada-

lomban már nincs mód arra, hogy az emberek megértsék egymást.  

1.2. A magyar színházi élet 

A XVIII. században a magyar főúri kastélyok (Holics, Kismarton, Eszterháza, Gödöllő, 

Hatvan) színháztermeiben vagy önálló színházépületében – melyek színvonalas szín-

padtechnikával rendelkeztek – rendszeresen tartottak előadásokat. Olasz nyelvű operá-

kat, német, francia darabokat adtak elő olasz-német színtársulatok. A városi polgárság 

cseh és birodalmi német vándortársulatok darabjaival találkozhatott. Itt már fontos volt 

a műsor, szcenika és a játékmodor. A színházakat a rendi nemesi vármegyék pártfogol-

ták. Idővel a vármegyék pártfogása is kétségessé vált, így önálló vállalkozók szervezték 

a színházat.  

1837-ben jött létre az első színház Pesten, amely 1840-től Nemzeti Színházként műkö-

dött. 1870-től önálló kulturális intézményként a kialakuló polgári rendbe be tudott il-

leszkedni. Tudatosan épített társulatával, Szigligeti Ede és Csiki Gergely műveinek 

rendszeres bemutatásával, a klasszikus repertoár folyamatos bővítésével, az előadások 

színvonalának javításával és Paulay Ede rendezői törekvései nyomán európai rangot 

vívott ki magának.  

1878-ban létrehozták a színikerületi rendszert, majd a század végére megindult a szín-

házépítési láz. 1875-ben a majdnem üzleti alapokon álló Népszínház megnyitása után 
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sorra alakultak a magánszínházak, melyek műsorpolitikáját a néző szabta meg, és a be-

vétel döntötte el egy-egy darab sorsát. Megépült a Vígszínház (1896), Magyar Színház 

(1897), a Király Színház, így minden színjátéktípusnak önálló helyszíne lett. A polgári 

magyar írók (Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Lengyel Menyhért, Drégely Gábor, Földes 

Imre) és az operett szerzők (Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Jacobi Viktor, Ábrahám Pál) 

az egész világon sikert arattak. A polgári színház szervezettségét a háttérintézményeken 

kívül az is bizonyítja, hogy a színházi kínálat a közönség szociális helyzetére, érdeklő-

désére, kulturális színvonalára, szórakozásaira volt szabva. A dzsentri középosztály 

életképei, anekdotikus történetei hálás témák voltak. Az 1940-es években fellépő új 

drámaíró nemzedék – Tamási Áron, Németh László, Márai Sándor - szakított ezzel, és a 

kor társadalmi, gazdasági és szociológiai problémáira kereste a választ. 

A Trianon utáni gazdasági változások a színházakra is hatottak. 1918-25 között Unió 

Színházüzemű és Színházépítő Részvénytársaság néven színházi tröszt működött. A 

1919-es Tanácsköztársaság alatt államosították a színházakat és korlátozták a jogaikat, 

ahogy 1938-ban is beavatkozott az állam a színházi életbe.  

Az 1945 után a háborús károk, a hatalmas méretű infláció a színházak gazdasági alapjait 

összedöntötte. Az átmenetiség, bizonytalanság, bizalmatlanság kihatott a kultúrára is, 

mellyel a színházi élet válságba került. 1949-ben államosították a színházakat is. A se-

matizmus uralkodott a színpadon, de részben a Sztanyiszlavszkij-módszer következté-

ben, részben a fiatal rendezők (Gellért Endre, Egri István, Vámos László, Ádám Ottó, 

Horvai István, Marton Endre) révén sem a játékstílusban, sem a szcenikai keretben nem 

lett meghatározó. 

1970-es évek végén kezdtek megszabadulni a színészközpontú felfogástól. Új rendező-

generáció Ascher Tamás, Ács János, Babarczy László, Székely Gábor, Szikora János, 

Zsámbéki Gábor jelent meg, akiknek a vidéki rendezései megújították a színházat. Az 

államosítás felszámolta a színikerületi rendszert, s az egy város egy társulat elvét alkal-

mazták. Így a vidéki nemzeti színházak hamar elszürkültek, érdektelenné váltak. Csak a 

Kaposváron és Szolnokon folyó munka került az érdeklődés középpontjába. Az amatőr 

színjátszás eredményeit felhasználva, a realista játékstílust elvetve új közönségréteget 

vonzottak a színházhoz. 1982-ben önálló lett a Katona József színház. Játékstílusával, 

szcenikai megoldásaival és műsorával megmutatta, hogy a művészszínházak számára a 
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kamaraszínházi forma a jövő, és nyilvánvalóvá vált, hogy a megújulás érdekében az 

alternatív színházi formákból kell meríteni.  

Az 1980-as évek végén a színházak gazdálkodási reformjával párhuzamosan sor került a 

színházi struktúra teljes átalakítására. A korlátlan állami támogatás helyére az önálló 

gazdálkodás lépett, mellyel újra a nézők igényeit lehetett kielégíteni. Sok amatőr társu-

lat is alakult ekkor. A ’80-as évek végén a posztmodern színház formanyelvén fiatal 

rendezők (Mohácsi János, Novák Ferenc, Zsótér Sándor, Alföldi Róbert) hoztak létre új 

alkotásokat. A színészek erős érzelmi hatásokkal, meghökkentéssel, a konvencionális 

színpadi elemek karikatúrájával, rögtönzésekkel és intenzív testi jelenléttel gyakorolnak 

hatást. Felerősítik a hang- és látványeffektusokat, állandó változások, kísérletezések, 

színházalapítások és megszűnések jellemzik az ezredvég színházművészetét. [12] 

1.3. A Vörösmarty Színház 

Magyar színtársulat 1813-ban szerepelt először Székesfehérváron. Kultsár István társu-

lata 8 napig játszott itt, de a következő évben már 47 előadás tartott. 1818 és 1837 kö-

zött működött a „Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulat” a Kossuth utcai 

Győry-házban – ahol már 1790-től tartottak előadásokat német nyelven.  

A vármegye – ahogy az ország más területein is – nemcsak anyagilag támogatta a szín-

házat, hanem komolyan vette a színjátszás nyelvművelésben betöltött szerepét is, igye-

kezett érvényesíteni a magyar tematika és az eredetiség szempontjait. 

Székesfehérváron műsora kerültek a kortárs témájú, máshol cenzúra tiltotta művek, 

amelyeket nagy sikerrel játszottak más városokban, köztük Pest-Budán is. 

A fehérvári színház kezdettől fogva túlnőtt a kis vidéki város méretein nem csak abban, 

hogy a budai színészet válsága idején foglalkoztatta Kántornét, Dérynét, Szentpétery 

Zsigmondot, Lendvainét, útnak indította Laborfalvy Rózát, hanem abban is, hogy a 

Győry-ház színpadán mutatták be az új magyar drámairodalom első jelentős alkotásait. 

Elsősorban Kisfaludy Károly műveit játszották igen nagy sikerrel, aki öt darabot írt a 

fehérvári társulat számára (A tatárok Magyarországon, Ilka vagy Nándorfehérvár bevé-

tele, Stibor vajda, A kérők, A pártütők). 

Nagy szerepe volt a fehérvári társulatnak William Shakespeare drámáinak magyar nyel-

ven való bemutatásában is. Az elsők között volt a Lear király a Hamlet, a Macbeth, és a 

Makrancos hölgy. 
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Az 1860-tól vált fontossá az önálló kőszínház építése, amelyet 1874. augusztus 22-én 

nyitottak meg. (A gyorsaságot segítette az is, hogy a Győr-ház 1873-ban összedőlt.) Az 

avatási ünnepségen a Kisfaludy Társaságot Jókai Mór és Gyulai Pál, a Tudományos 

Akadémiát pedig Arany László és Pulszky Ferenc képviselte. Jókai köszöntőjét 

Laborfalvy Róza tolmácsolta. A díszelőadáson Katona József Bánk bánját mutatták be. 

 

 

1. ábra Képeslap a színházépületről - archív felvétel 

[Forrás: http://vorosmartyszinhaz.hu/images/szinhaz/szin6.jpg] 

 

A későbbiekben is a magyar színművészet legkiválóbbjai léptek fel itt: Varsányi Irén, 

Hegedűs Gyula, Rózsahegyi Kálmán, Ladomerszky Margit, Bajor Gizi. 

A színház 1913-ban vette fel Vörösmarty nevét. 

1944-ben a színházépülete romba dőlt, a város lakossága társadalmi összefogással épí-

tette újjá, amely 1962. november 7-én nyitotta meg ismét a kapuit. A budapesti Nemzeti 

Színház mutatta be Vörösmarty Csongor és Tündéjét Marton Endre rendezésében. A 

főszerepeket Törőcsik Mari és Bitskey Tibor alakította, az ördögfiókákat Garas Dezső, 

Gellei Kornél és Horváth József játszotta, ezen kívül még Major Tamás, Ungváry Lász-

ló és Szirtes Ádám is szerepelt a darabban. 

Az 1962. évi alapító okirat „színházi célú művelődési intézménynek” nevezi a város 

színházát. Évtizedekig befogadó színházként működött.  

„A fogadószínház előnyei a változatosság, ahogy a színházlátogató közönség helyben 

eléri a fővárosi és vidéki színházak sokszínű műsorát, gyakran az éppen friss és orszá-

gosan jelentős darabokat, ahogy estéről estére beülhet az éppen aktuális színházi ese-

ményt nyújtó előadásra. Változatosságot jelent továbbá műfaji tekintetben is, kínálva és 

http://vorosmartyszinhaz.hu/images/szinhaz/szin6.jpg
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várva a közönség különböző rétegeit, prózával és zenével egyaránt klasszikussal és mo-

dernnel, tragédiával és komédiával – jó, ha a körültekintő műsorpolitika megtalálja a 

’nehezebb’ műfajok helyes arányát, szem előtt tartva minden igényt és érdeklődést, akár 

az irodalmi esttől a táncdalestig, az operától az operettig, az antikvitás színpadától a 

zenét bohózatig, a hagyományostól a kísérleti színházig.” [16] 

 

 

2. ábra Vörösmaty Színház 1962 

[Forrás: http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=9131] 

 

Az első igazgató 1962-től 1978-ig Radványi László volt, aki szigorúan betartotta az 

eredeti koncepciót. Pl. 1964-ben 8 fővárosi és 4 vidéki színházzal kötöttek szerződést, 

143 előadás tartottak, amelyben 57 új színmű szerepelt, ebből 17 mai magyar dráma 

volt. 2801 darab bérlet kelt el, az összes látogató 91 655 fő volt. 

1978-tól Szalay Vilmos lett a színház vezetője. Igazgatása alatt már egy-egy bemutatóra 

„saját társulatot” toborzott. Pl. a gorsiumi játékokra, ahol ókori szerzőket (Szophoklész, 

Arisztophanész, Plautus) mutattak be. Az 1980-as évek végén országosan megváltozott 

a színházak gazdálkodása (önálló gazdálkodás), és a struktúrája is átalakult (amatőr tár-

sulatok, alternatív színházi formák). Ez természetesen Székesfehérváron is jelentős vál-

tozásokat hozott. 

1983-tól kezdődően a Péterffy Attila vezette színház egyre határozottabban törekedett 

az önállóságra: fehérvári színházi műhelyt teremtett, saját arculatú alkotó munkát. Az 

első években az ún. stagione-rendszert vezette be, azaz egyre több bemutatóra szerződ-
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tetett a művészeket. Erre azért volt szükség, mert az új irány egyre kevesebb utazást, 

vendégszereplést tett lehetővé. 

A Vörösmarty Színház a saját produktumok készítését tartotta járható útnak, a direkto-

roknak tehát „előre kell menekülnie”. Egyre nyilvánvalóbbá vált, a színház eredmé-

nyességét, sikerességét csak a saját munka hozza, mert a szűkülő anyagi keretek is szo-

rongatják országosan a színházakat, sőt esetenként tönkre is teszik. (Sobor 11.) 

1995 júniusában a város önkormányzata lehetővé tette tíz fiatal színész szerződtetését 

(Brunner Márta, Fehér Adrienn, Horkay Péter, Németh Attila, Szabó P. Szilveszter, 

Szomor György, Tihanyi Lívia, Várfi Sándor, Zakariás Éva, Závodszky Noémi), így 

létrejött a színház társulatának magja. Ez a névsor 1997-ben tovább bővült Kállay Ilo-

nával és Szabó Gyulával, majd további tizenhat színművésszel. 

2004 nyarán kezdődtek a színház felújítási munkálatai. Ez idő alatt a társulat vándorolni 

kényszerült. 2005. május 31-től, december 19-ig az ország több pontján fordultak meg a 

fehérvári színészek. Ez 132 vidéki szereplést, és 201 Székesfehérváron játszott előadást 

jelent. 2005 decemberében az ünnepi nyitóhét lezajlása után a Vörösmarty Színház tár-

sulata Szurdi Miklós vezetésével megkezdte munkáját Fejér-megye legnagyobb, egyben 

az ország egyik legmodernebb technológiával rendelkező színházában
1
. 

A színházat 2008-tól 2012-ig Vasvári Csaba igazgatta. 2012. május 10-én a város köz-

gyűlése dr. Szikora Jánost választotta meg a Vörösmarty Színház igazgatójának. 

1.4. A színház mint gazdasági egység 

A kultúra-gazdaságtan új tudományág, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy mi a 

kultúra, és hogyan definiálhatók a kulturális javak és szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy 

a kultúrát közgazdasági és kulturális szempontból is vizsgálni kell, mindegyik egyfor-

                                                

1 „A négymilliárd forintos rekonstrukció során 3500 köbméter betont, 350 tonna acélt, 160 kilométernyi 

elektromos és informatikai kábelt, 16 kilométernyi gépészeti csövet, 1900 négyzetméter kőburkolatot 

használtak fel. … A korábbi belső elrendezést teljesen szétbontották, a nézőtér visszakapta színházi jelle-

gét, megszűnt az erkély, helyette páholyokat alakítottak ki és az egész nézőtér légkondicionált lett. Csúcs-

technikát építettek be a színpadra is: új világítási hidak, új reflektorok, motoros díszlethúzók vették át a 

korábbi, mára már teljesen elavult színpadtechnika feladatait. A korábbi egyszerű forgószínpadot gyűrűs 

forgószínpad váltotta fel, ami azt jelenti, hogy a forgó közepe és gyűrűje egymástól függetlenül is moz-

gatható, értelemszerűen akár egymással ellentétes irányban is, ami látványos díszletváltásokat tesz lehe-

tővé. Ugyancsak gyors és látványos díszletezést valósít meg az a 36 tagból álló díszletmozgató kocsi, 

amely a hátsó színpadról fél perc alatt áthúz egy teljesen felépített díszletet a színpadra.”  

http://www.vorosmartyszinhaz.hu/a-szinhaz-img/toertenet 
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mán fontos, együtt adnak komplex megközelítést, csak együtt alkalmazva lehet lénye-

ges megállapításokat tenni a mai magyar kultúrára és a színházra. 

Alapfogalmak 

Az első probléma, hogy mit keresnek és vásárolnak a fogyasztók, azaz mi a fogyasztás 

tárgya. A színházban ez maga az előadás. A piacon az előadásra szóló jegyeket kínálják 

és keresik, de amit valójában előállítanak és fogyasztanak az, az élmény. A színházi 

előadás üzenetet hordoz, ezért a szolgáltatásokhoz, az információs termékekhez tartozik. 

Az előállítás folyamatának két lépcsőfoka van: az üzenet megalkotása, majd közvetíté-

se. (Ezért a kultúrában a kibocsátás vagy output helyett az átbocsátás terminológiát 

(throughput) szokás használni.) 

Élményjavak esetében a fogyasztói döntés fontos eleme a hasznosság, amit csak utólag 

lehet megítélni. Ezért a döntést információszerzés előzi meg, amelyek korábbi tapaszta-

latokon, élményeken valamint a színház által kibocsátott információkon alapulnak.  

Mind a színház mind a néző érdeke a bizonytalanság csökkentése, ezért a színház fel-

adata, hogy különböző jelzéseket adjon az előadás minőségéről. Ahhoz hogy egy szín-

ház nap mint nap megtartsa közönségét, folyamatosan információt kell szolgáltatnia. 

Ennek meghatározó eszközei a jelzések kibocsátása mellett a reputációs mechanizmu-

sok működése. A reputációs mechanizmus akkor működik, ha a jövőbeni fogyasztást a 

jelenbeli fogyasztási tapasztalat is befolyásolja.  

A kulturális javak fogyasztásának további sajátossága, hogy előzetes tudást, képzettsé-

get, készségeket igényel. A kultúra termékeire vonatkozó ízléstanulás, művelődés során 

alakul ki. Mivel egy előadás során nem csak fogyasztás, hanem tanulás, művelődés is 

végbe megy, ezért ezt kulturális tőkének is nevezik. Ezért a kulturális javak előállítását 

támogatni kell, a jövő generáció érdekei, a nemzeti öntudat, a bizonytalanság csökken-

tése és az ízlésformálás miatt. 

A kulturális javak piaci keresletének tényezői a szabad rendelkezésű jövedelem, a felál-

dozott szabadidő, az információs költségek, a „megértési” költségek és a kommunikáci-

ós költségek. Ezeken kívül az egyén érdeklődése is befolyásolja a jószág iránti keresle-

tet. Az egyéni preferenciákat a társas kapcsolatok, más emberek fogyasztói magatartása, 

értékrendje is befolyásolja (nyájhatás, sznobok).  

A kulturális javak kereslete általában ár-rugalmatlan, azaz az árváltozásokra a fogyasz-

tók kevésbé érzékenyek. Ezzel szoros kapcsolatban van a helyettesítés lehetősége, mivel 
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látszólag minden szabadidős tevékenység ide tartozik. A fogyasztó azonban ritka kivé-

tellel a csoporton belül keres helyettesítőt (színház, opera, komolyzenei koncert, tánc). 

A kulturális intézmények célja a profit, a bevétel, a minőség és a közönség számának 

maximalizálása. Egy színház számára bármelyik tényező maximalizálása lehet a cél, de 

egyszerre az összes nem teljesülhet. Az előadás korlátozottan újra előállítható. Mivel 

szolgáltatásról beszélünk, a célok megvalósulása nehezen mérhető, de mégis mérnünk 

kell a folyamat eredményét. A színház esetében ez lehet az adott színházi évadban a 

nézők száma, az eladható jegyek száma, az eladott jegyek száma, a jegyeladásból szár-

mazó bevételek nagysága, az előadások száma és az egyéb produkciók száma. Az ered-

ményesség megítélésekor (a minőségi tényezők jelentősége miatt) csak hasonló kulturá-

lis intézmények outputját érdemes összehasonlítani. 

Az inputtényezők az adott kulturális intézmény általános működéséhez, fenntartásához 

kapcsolódnak: az adott produkcióhoz, művészeti tevékenységhez; fix, illetve változó 

termelési tényezők lehetnek. Az alkotó, művészeti tevékenységek esetében az inputté-

nyezők csak nagyon korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem tudják helyettesíteni 

egymást. 

A kulturális intézmények kétféleképpen működhetnek: profitorientált és nonprofit mó-

don. Amíg a profitorientált szervezetek elsődleges célja az elérhető haszon maximalizá-

lása adott korlátozó (technológia, költségkorlátok, rendelkezésre álló idő, piaci hatalom) 

feltételek mellett, addig a nonprofit szervezet elsődleges céljaként megjelenhet az elér-

hető bevételek maximalizálása, a tevékenységük minőségének, illetve a közönség szá-

mának maximalizálása. Magyarországon a jellemző forma a költségvetési színház. Ezek 

tulajdonosa és fenntartója az állam illetve az önkormányzat. A magyarországi színházak 

főleg állandó társulattal dolgoznak, a tagok közalkalmazottak, de már nagyon gyakori, 

aki vállalkozóként éves szerződést köt a színházzal. A színházak általában 8-10 darabot 

játszanak, melyből 5-6 új darab és ezeket sűrűn váltogatva játsszák.  

Színházmarketing 

A színházak marketing tevékenységének vizsgálata két irányból lehetséges: a szervezet 

orientált (a célok és az ezeknek alárendelt eszközök) és a közönség orientált (a nézők 

észlelésének folyamata és az ezt befolyásoló tényezők) elemzés. Amit a színház szerve-

zeti oldalról a marketingstratégián keresztül megtervez, az válhat mérhetővé a másik 

oldalon, azaz a néző szemszögéből. A marketing eszközök elemzésénél fel kell tárni, 
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milyen marketing elemekkel találkozhat a néző, az egyes észlelt elemek hatékonyságát 

mérni kell, végül operatív szintű módosításokat kell végrehajtani.  

A marketing feladata nem a minősítés, hanem a közvetítés. Meg kell tervezni, hogyan 

közvetítse a színház (művészi) elképzeléseit, arculatát. A nézőnek csak a „hasznot” kell 

látnia, miközben a színház a ráfordításait akarja minimalizálni. 

 

 

 3. ábra A néző és a színdarab 

[Forrás: http://www.szinigazdasag.hu/images/Szinhaz_kutatas.pdf] 

 

A marketing irányítása alá tartozó területek a csatorna, a kommunikáció, a tárgyi ele-

mek, az emberi tényezők, a folyamatok. A csatorna az értékesítést és az elérési formá-

kat foglalja magába. A kommunikáció eszközei a nyomtatott anyagok, plakátok, újság-

cikkek, a műsorokról szóló tájékoztatók, műsorfüzetek, weblap, facebook bejegyzések. 

A tárgyi elemek kapcsolódnak a többi szolgáltatásmarketing elemhez, de ide tartozik az 

atmoszférát is, mely az élményszerzést befolyásolja. Az emberi tényezők pl. a frontvo-

nalszemélyzet, akik kapcsolatba kerülhetne a nézővel (közönségszervező, jegypénztá-

ros, büfés, nézőtéri felügyelő, jegyszedők és ruhatárosok). A háttérben lévő munkákat, 

személyzetet a néző nem látja, de munkájuk legalább olyan fontos, mint a frontvonal 

személyzeté. A marketingnek a néző számára látható tevékenységet kell erősítenie. 

A folyamatok a dolgozók számára fontosak. A marketingtényezők (termék, ár, csatorna, 

kommunikáció, emberi tényező, tárgyi eszközök) részei a marketingstratégia tervezésé-
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nek, a néző döntési folyamatának megfelelő sorrendbe állításának és az operatív szintű 

irányításnak. 

A jól működő színház 

A jól működő színházra jellemző a hosszú távú színházművészeti koncepció, a magas 

színvonalú tervezés, a hatékony érdekeltségi rendszer, a korszerű vezetési stílus, a biz-

tos támogatási rendszer, a színházbarát vállalkozások, a színházi marketing valamint a 

más színházakkal való együttműködés. 

A tervezés mai alacsony színvonalának okai többek között a művész- és művészetfelfo-

gás megváltozása. A színházi pozíciókban meglévő egyéni és csoportérdekek, a korsze-

rű és felelős vezetés hiánya, a kultúrpolitika befolyása.  

Tervezés menete: a hosszú távú művészeti koncepció megállapítása, a több évadra szóló 

bemutató terv elkészítése. Az éves költségvetési tervet a bemutatóterv alapján készítik 

el Fő mutatószámait a gazdasági igazgató előterjesztése alapján a véleményezi a művé-

szeti tanács, a közalkalmazotti tanács és a szakszervezeti bizottság. A költségvetési terv 

adja meg a színház művészeti, gazdasági és műszaki tevékenységek pénzügyi vetületét. 

A költségvetési terv önmagában is altervek és alrendszerek szerves egysége (béralap, 

beruházási és felújítási terv, karbantartási terv, marketing terv, vagyon- és személyvé-

delmi terv. A produkciós terv részei: alkotói tiszteletdíjak és költségei, megbízási díjak, 

díszletterv, jelmezterv, világosítási terv, egyéb költségek, valamint a munkabérek és a 

túlórák közterhei, és az eseti költségeket. Ide tartozik a próbaterv és a műsorterv is.  

A bevételi terv részei: jegybevétel, terem bérbeadása, kölcsönzés, műsorfüzetek eladása, 

felesleges vagyontárgyak értékesítése, kamatbevételek, külföldi előadások bevétele, 

reklámbevételek, támogatások, tv- rádió- lemezfelvételek díja és stb. Mivel a legtöbb 

színház az előadásainak többsége új bemutató így megnehezíti a tervezést. Az előző évi 

adatokon kívül figyelembe kell venni a piackutatás eredményeit is. A repertoárdarabok 

esetében az előző év, illetve évek előadásonkénti nézőszámai és annak tendenciája se-

gíthet a tervezés folyamatában. Az irodák által eladott jegyek arányszámának elemzését 

is figyelembe kell venni. Befolyásolja a hónapok, napok szerinti adatokat is. A múlt 

nézőszám-elemzése helyett a szerzők és színházi alkotók hírneve és a már előbb felso-

rolt tényezők befolyásolják a nézőszám tervezést jelentő becslésünket. A jegybevétel 

tervezéséhez a nézőszámon kívül még ennek belső arányait és az ezekhez tartozó hely-
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árakat kell meghatároznunk. Meg kell vizsgálni, milyen árkategóriákkal lesz a színház 

összjegybevétele maximális.  

A színházak együttműködése nem korlátozódik az eredetileg tervezett műsor és szí-

nészegyeztetésre. A mai számítógépes adatbázisok szinte a teljes színházi világ napra-

kész gazdasági, műszaki és szervezési együttműködésére biztosítanának lehetőséget. 

A színházak együttműködési területei lehetnek a közös marketing tevékenységek: pl. 

piackutatás: a szolgáltatók és szállítók köréről, a színházba járási szokásokról, lehetsé-

ges szponzorokról. Az árak kialakítása főleg azonos műfajú bemutatók közelségének 

esetén, közös reklámtervek elkészítése. A termékek és szolgáltatások közös megrende-

lése, a szabad kapacitások közös kihasználása, közös produkciók létrehozása. 
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2. A VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ HELYZETELEMZÉSE 

2.1. Környezeti elemzés 

Minden szervezet függ a környezetétől, s mivel a környezet folyton változik, a régi jö-

vőképet az igényeknek megfelelően át kell formálni. Ez alapján átgondoljuk a belső 

környezetet és új stratégiát dolgozunk ki. A szakadék a megváltozott külső környezet és 

a még régi belső környezet közti aszinkronitást jelenti. Ennek megszüntetéséhez kell az 

új jövőkép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra A külső és a belső környezet kapcsolata 

 

A külső környezethez vagy alkalmazkodni tudunk, vagy pozitív adottságainkkal ki tud-

juk használni a lehetőségeket. A külső környezetet a törvényi szabályozás, a piac, a ver-

senyhelyzet jelenti. Belső környezetnél a szervezet felépítését, hierarchiáját és a folya-

matokat kell vizsgálni.  

A legfontosabb külső-, belső környezeti adottságokat a SWOT-analízissel
2
 lehet össze-

hasonlítani és elemezni. A négy szó (erősség, gyengeség, lehetőség, veszély) négy 

szempontot jelöl, amely ahhoz ad segítséget, hogy mindazokat az információkat, véle-

ményeket, amelyek a külső-, belső környezeti adottságokról rendelkezésre állnak - cso-

portosítani lehessen. 

                                                

2 A SWOT betűszó: a strength (erősség), weakness (gyengeség), opportunity (lehetőség) és threat (ve-

szély) angol szavak kezdőbetűiből jött létre. 

Környezeti elemzés 

Jövőkép, misszió, 

célok Szakadék 
Akciók a szakadék 

áthidalására 

(új jövőkép) 

Belső elemzés 



 18 

 

SWOT-analízis 

Erősség Gyengeség 

 

 a színház a város központjában van 

 modern technikával rendelkezik 

 több helyszín (nagyszínpad, stúdió-

színpad, pelikán terem és nyáron több 

szabadtéri hely) 

 sok szakképzett, tapasztalt dolgozó 

 a város támogatása stabil 

 a komolyzenei életet is átfogja, irá-

nyítja 

 a városi rendezvényeken szerepelnek a 

színészek 

 kulisszajárás 

 darabokba bevonja az amatőröket 

 színésztanoda 

 színészlakások 
 több országos díj 

 

 

 pénzügyi források szűkössége 

 stratégia célok hiánya 

 költségbecslési bizonytalanság 

 rossz a marketing tevékenység 

 kevés néző 

 sok azonos darab a közeli színházak-

ban 

 nem minden szerepkörre van színész 

 sűrű igazgatóváltás 

 nem megfelelő a dolgozók ösztönzése 

 

Lehetőség Veszély 

 

 színházakkal való együttműködés 

 több vidékre járás 

 több országos és nemzetközi megmé-

rettetés 

 színházi fesztivál létrehozása 

 nyitottabbá tenni a színházat 

 hang/fény technikát bérbe adni 

 pályázatok, szponzorok 

 a diákokkal való kapcsolat erősítése 

 egyház bevonása 

 patriotizmus erősítése 

 

 

 szétaprózódás 

 helyettesítő tevékenységek főleg a 

fiataloknál 

 konkurencia budapesti színházak 

 állandó társulat felbomlása 

 sok a szerződéses színész 

 jogi bizonytalanság 

 

1. Táblázat SWOT-analízis a Vörösmarty Színházra 
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A dolgozatomban a gyengeségek és a lehetőségek közül az általam legfontosabbakat 

elemzem. A mai színházak helyzetét főként a csökkenő állami támogatás befolyásolja, 

valamint a gyorsan változó jogszabályok.  

2.2. Külső környezet 

2.2.1. Állami szabályozás és támogatás 

A 2010-es költségvetési törvényben megszüntetik azokat az ellentmondásokat, amelyet 

a színházak támogatása és tényleges költségei között voltak, úgy, hogy az állam a szín-

házat fenntartó önkormányzatot támogatja, valamint ösztönzi a színházakat a nagyobb 

nézőszám elérése és el akarja érni, hogy az önkormányzatok a lehető legnagyobb mér-

tékben támogassák a színházakat. 

A 2010-es törvényben rosszul állapították meg egyik előadás műfajainak támogatását 

ezért 2011-ben korrigálták. A régi hat kategóriát három nyilvántartási-támogatási kate-

gória váltja fel: a nemzeti, a kiemelt, valamint a pályázati csoportban regisztrált együt-

tesek. Normatív támogatást csak a nemzeti és a kiemelt kategóriába tartozók kapnak, az 

utolsó kategóriába tartozók csak pályázati támogatásban részesülhetnek. A kategóriába 

sorolást az Előadó-művészeti Tanács javasolja. A támogatás mértékét a kormány által 

meghatározott keretösszeg határozza meg, és az egyes műfaji kategóriák szorzószámai 

befolyásolják. A 2011-ben elfogadott előadó-művészeti törvényben leírtak szerint a 

nemzeti színház cím elnyerésének feltétele, hogy tagjainak legalább 70 %-a rendelkez-

zen az előírt vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel, a kiemelt színház feltétele, hogy 

a helyi önkormányzat tartsa fent és tagjainak legalább 60 %-a rendelkezzen az előírt 

vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel. A központi támogatásban részesítettektől az 

adott színházi formához igazítottan éves beszámolót vár.  

Az előadó-művészeti szervezetek közül csak a 3 éve működők vehetők nyilvántartásba. 

Az ennél fiatalabbakra a költségvetési törvény nem vonatkozik.  

2008-ról 2009-re a színházak száma 76%-kal nőtt, ugyanakkor az előadások száma 

27%-kal, és a látogatók száma már csak 10%-os növekedést mutatott. 2009-ről 2010-re 

már csak 10%-os növekedés mutatható ki, az előadások száma nem nőtt, és a látogatók 

száma 2%-kal nőtt. 2010-ről 2011-re a színházak száma ismét 19%-kal nőtt. Az előadá-

sok száma 11%-ak nőtt, és a látogatók 4%-kal nőtt. Az első időszakban a színházak 
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száma 2008-ról 2009-re jelentősen megnőtt, melyet egy lassabb mértékű növekedés 

követett, aztán megint erőteljes növekedés mutatható ki. Az egy színházra jutó előadá-

sok átlagszáma 2008-ban 202, 2009-ben 146, 2010-ben már 143 és 2011-ben már csak 

124 volt. 

 

Év Intézmények Előadások, ezer Látogató ezer lakosra 

2008 74 15 406 

2009 130 19 448 

2010 143 19 458 

2011 170 21 475 

2. Táblázat 2008-2012 bejegyzett színházak adatai 

[Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz001.html] 

 

Először 28%-os, aztán 2%-os és végül 13%-os volt a csökkenés. Az egy intézményben 

megforduló látogatók átlagszáma 2008-ról 2009-re 37%-kal csökkent, 2009-ről 2010-re 

7%-os a csökkenés, és végül 2010-ről 2011-re 13%-os csökkenés mutatkozik. Amíg 

2008-ról 2009-re átlagosan az egy előadásra jutó látogatók száma 13%-os csökkenést, 

addig 2009-ről 2010-re 2%-os növekedést és 2010-ről 2011-re ismét 6%-os csökkenést 

mutat. A táblázatból kiolvasható, hogy az államnak, az elmúlt évekhez képest kb. két-

szer annyi színházat kell eltartania. 

A Vörösmarty Színház fenntartói-, művészeti ösztönző részhozzájárulást és ezek mellé 

külön önkormányzati támogatást kap. Ezek a fenntartáshoz, és a művészeti tevékenység 

színvonalának emeléséhez járulnak hozzá. Az önkormányzati támogatást eszközökre 

(főleg színpadtechnikai), művészeti szolgáltatásokra, anyagok beszerzésére, művészeti 

foglalkoztatásokra, felhasználási jogok megszerzésére lehet fordítani. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz001.html
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Megnevezés 
2010. 

teljesített 

2011. 

tervezett 

2011. 

teljesített 

2012. 

eredeti 

előirányzat 

Állami támogatás 235.656 eFt 242.700 eFt 132.209 eFt 132.209 eFt 

Önkormányzati 

támogatás 
323.101 eFt 376.745 eFt 376.745 eFt 376.745 eFt 

Irányító szervektől 

kapott támogatás 
558.757 eFt 619.445 eFt 508.954 eFt 619.445 eFt 

Működési célú 

pénzeszköz 
64.805 e Ft 40.800 eFt 78.590 eFt 75.000 eFt 

Összes támogatás 622.976 eFt 660.245 eFt 587.544 eFt 694.445 eFt 

3. Táblázat A Vörösmarty Színház támogatása 2010-2012 

[Forrás: A színház 2010, 2011-es éves beszámoló adatai] 

 

A színház 2011-ben az államtól a 2010-hez képest 44%-kal kevesebb támogatást kapott.  

A 2011-re tervezett állami támogatásnál 2010-hez képest 3%-kal többet vártak a 2010. 

évi CLXIX. törvény 7. számú melléklete alapján. Ehhez képest a 2011-ben teljesített 

állami támogatások még az 55%-át sem érik el az előző évinek.  

A 2010-es önkormányzati támogatásokhoz képest a színház 2011-ben 17%-kal többet 

kapott. Az állami és az önkormányzati támogatások összességében csak 9%-os csökke-

nést mutatnak. 

A működés célú pénzeszközök 21%-kal nőttek 2010-ről 2011-re. Így a színház összes 

támogatása 6%-os csökkenést jelent. A 2010-es törvény által kalkulált állami támogatás 

46%-kal lett kevesebb. Az év során növekedést kalkuláltak pedig mindenhol az önkor-

mányzati támogatások csökkenését, az állami pénzügyek deficitjét hangoztatták. Ennek 

ellenére a 2012-es évre megint 619.445 eFt-tal terveztek.  

2010-ben teljesített egyéb támogatások elérték a 64.805 eFt-ot. A következő évre 

37%-kal kevesebbet kalkuláltak. Mégis az előző évi teljesített adatokhoz képest 22%-os 

növekedést mutatható ki. A Tao tv. alapján a színház a 2011. évi nettó jegy- és bérlet-

bevételének 80%-át kaphatja külső vállalkozásoktól. Ez a 2012-es tervezetben 75 mil-

lió Ft.  
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2.2.2. Piackutatás 

Készítettem egy 14 kérdésből álló felmérést, amelyet az interneten keresztül elsősorban 

ismerősökkel töltettem ki (lásd. 1. melléklet). 168 válasz érkezett. A kérdőívvel arra 

voltam kíváncsi, hogy a színházba-járók azon csoportja, amely rendszeresen netezik is, 

milyen gyakran jár színházba, milyen darabokat részesít előnyben és honnan szerzi be 

az információkat. A 168 megkérdezettből 97 nő és 71 a férfi. 10-14 év közötti 36 fő, 15-

17 év közötti 40 fő, 18-25 év közötti 56 fő és 25 év feletti 36 fő van. A megkérdezettek 

közül 78-an laknak Székesfehérváron, 56 fő 30 km-es körzeten belül és 34 fő messzebb. 

Olyan személyeket kerestem meg, akik életükben legalább néhányszor már voltak a 

székesfehérvári színházban, ezért jött ki az, hogy a megkérdezettek 29%-a nem jár rend-

szeresen színházba, 16%-uk viszont 6-7-szer vagy többször is ellátogat évente a szín-

házba. A megkérdezettek 59%-a csak évente 1-2 alkalommal jár színházba. A legkeve-

sebb előadást a 15-17 és a 18-25 korosztály nézi. Az első korcsoport számára fontosak a 

személyes kapcsolatok, ekkor építi fel saját magát, és inkább bulikba, közösségi szóra-

kozó helyekre járnak. A 18-25 éves korosztály vagy felsőoktatásban tanul vagy pálya-

kezdő, még nincs igénye jobban a színházra.  

A következő kérdéskör a műfajokra kérdez rá: „Milyen típusú előadásokat néz/nézne 

szívesen?” A legnépszerűbb műfaj a komédia 72%, a musical 58%, és a dráma 40%, az 

operett (16%) az opera (10%) és a gyerekelőadás (9%) inkább rétegműfaj. A 10-14 kor-

osztálynál a musical és a komédia vezet, és az opera a legkevesebb. A 15-17 éves kor-

osztály a komédiát, a drámát és musicalt szereti, a legkevésbé az operát. Úgy tűnik, 

hogy a 18-25 év közöttieket a színházban csak a szórakoztatás érdekli, amely a komédia 

és a musicalben nyilvánul meg. 25 év fölöttieknél a komédia és dráma a legtöbbször 

választott műfaj. Érdekes, hogy a 10-14 éves korosztály nem igazán kedveli a gyerek-

előadásokat, a 15-17 évesek egyáltalán nem járnak ilyenekre, addig az idősebb korosz-

tályok szívesen megnézik a gyerekekkel és unokákkal, ez számukra egyfajta nosztalgia 

is. Az operát a 18 év felettiek 71%-a választotta, látszik, hogy a felnőtt korosztály 

igényli ezt a műfajt. 
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Korosztályok műfaj igényei
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5. ábra Korosztályok műfaji igényei 

 

A megkérdezettek 62%-a családtagokkal, 52%-a barátokkal, 17%-a osztálytársakkal, 

9%-a kollégákkal jár az előadásokra, mint ahogy először színházban családtaggal 54%-

uk volt, 38% osztálytárssal, 7% baráttal, 1% kollégával volt.  

A fehérvári színházon kívül más színházba sokan járnak: 81%-uk Budapestre, 21% 

Veszprémbe, 9% Dunaújvárosba, 3% Győrbe, 2% Kaposvárra és 1% Tatabányára. A 

megkérdezettek 13%-a csak Budapestre jár.  

Elsősorban a darab miatt mennek színházba (87%), majd a jó színészek miatt (38%), a 

legkevésbé fontos számukra a rendező személye (7%). Az új darabról 54%-uk az isme-

rősöktől szerez információt, 40% a színház honlapjáról, 31% az internet keresőn keresz-

tül gyűjt be adatokat, és legkevesebben 18%-uk a facebook-ról. A felterjesztett színész-

re/darabra a megkérdezettek 22%-a szavaz, a 78%-át ez nem foglalkoztatja.  

A „miért nem jár sűrűbben színházba” kérdésre 84%-uk válaszolta az „inkább mással 

tölti a szabadidejét”, 34%-ának „nincs ideje színházba járni”, 28%-ának „magas a jegy 

ára” és 18%-uk számára „nincs érdekes darab”. 

A kitöltők 77%-a évente 1-2 alkalommal, 17%-a havonta, 4% hetente 2% naponta nézi 

meg a honlapot.  

Az utolsó kérdés egy nyitott kérdés volt. Melyben arra voltam kíváncsi, hogy milyen 

kedvezményt szeretnének a nézők a jegy mellé. A megkérdezettek 55%-a nem szeretne 

a jegy mellé semmilyen kedvezményt vagy egyéb szolgáltatást. A jegy mellé 36%-uk a 

színészektől autogram és beszélgetést írta, 47%-a a kedvezményesebb étel/ital fogyasz-

tás preferálta. Ezen kívül még felmerültek a következő szempontok is: A következő 
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jegyből kedvezményt kaphassanak (13%). Említésre került még az Arany János Tehet-

ség Programban résztvevők számára kedvezmény, körbevezetés a színházban, a csopor-

tos és nagycsaládos kedvezmény, wellness-, utazási kedvezmény, az adott előadáshoz 

kapcsolható termékek (műsorfüzetre, vagy a darabhoz kapcsolható könyvre kedvez-

mény). A 79%-ban inkább a jegyhez kapcsolható kedvezményeket említették, de 41%-

uknak fontos a szolgáltatás minősége.  

Összegezve: A kérdőívből is látható, hogy érdemes jobban odafigyelni az egyes korosz-

tályok sajátos igényeire. Különösen a mai fiatalokra. Ők a Z generáció, az ún. digitális 

bennszülöttek. Nekik minden mobil és digitalizált, kapcsolataikat a világhálón építik, 

figyelmüket egyszerre több dologra tudják ráirányítani. Az erős, sokkoló ingerekhez, a 

sokszínűséghez, a látványos technikai megoldásokhoz, a sok mozgáshoz szoktak hozzá. 

A nekik szóló előadásoknál sokkal jobban ki kellene használni a színház technikai lehe-

tőségeit, valamint a facebookon való népszerűsítést.  

A más színházakba járók nagyszáma is mutatja, hogy a régió színházainak együttműkö-

dése gyümölcsöző lehet.  

A kérdőív alapján felmerült problémák és lehetséges megoldásai: 

Kevesen szavaznak a felterjesztett színészekre vagy darabokra, valószínű nem tartják 

fontosnak, mert nem tudnak sokat az adott színészről vagy darabról. Érdemes lenne a 

szavazás felkéréshez hozzá tenni egy kis videót, hogy aki látta már darabban felidézhes-

se, aki meg még nem látta/nem ismeri úgy, akarjon szavazni rá. Jegyek felajánlásával 

lehetne növelni a szavazók számát. 

Ugyan sokan kifogásolták a magas árakat, mégis kevesen kérik az árak csökkentését, 

inkább a következő jegy árából szeretnének kedvezményt. Sokan kívánták az alá-

írást/beszélgetést a színészekkel – ez marketing szempontból is megfontolandó. A 

facebookon a színházi eseményhez csatlakozókból közösséget lehetne szervezni, példá-

ul játékok, kedvezmények adásával. 

A kutatás alapján különösen a fiatalok szeretnének kedvezményes étel-, italfogyasztást, 

amelyet ismét össze lehet kötni a már említett marketing eszközökkel. 

Mivel a diákok körét szeretné bővíteni a színház, ezért az ő hozzájuk mérten kell a rek-

lám eszközeit kialakítani.  

A város művészeti adottságait jobban ki lehetne használni, például zeneiskolák, Főisko-

la Jazz tanszéke, amatőr színjátszó körök. 
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2.3. Belső környezet 

A szakdolgozat írásával egy időben történtek a színházban a strukturális átszervezések, 

valamint az ehhez tartozó Szervezeti és Működési Szabályzat megírása, ezért csak a régi 

rendszer problémáit tártam fel, és erre építem fel azt a vállalatirányítási rendszert, amely 

hatékonyabb működést eredményezhet. 

Struktúra 

A melléklet 46. oldalán lévő ábrán látható, hogy öt szintes a színház szervezeti felépíté-

se. Az első szinten az igazgató áll, aki egy személyben felelős a színház dolgaiért. A 

második szinten az igazgató helyettes, a belső ellenőr, a zenekari karvezető, az operatív 

vezető, a művészeti vezető és a gazdasági titkár áll. Az operatív vezető a gazdasági fel-

adatok ellátásáért, a művészeti vezető az előadásokért felelős. A gazdasági részleg kö-

vetkező szintjén az operatív titkárság, a gazdasági csoport, az üzemeltetési csoport va-

lamint a marketing és értékesítési csoport van. Minden csoporthoz tartozik egy csoport-

vezető. Amíg a gazdasági részleg feladatkörei jól elkülöníthetők, addig a műszakié sok-

kal bonyolultabb. A jogok és feladatkörök nem mindig esnek egybe. A dolgozók nem 

mindig tudják, kihez kell fordulni, többnyire nincsenek tisztában az SzMSz-ben leírtak-

kal, vagy a vezetőknek nincs idejük ezekkel is foglalkozni.  

Mivel szerteágazó, speciális feladatok találhatók a színházban, egy információs rend-

szert bevezetése lényegesen megjavítaná az információáramlás, mind vertikálisan, mind 

horizontálisan.  

A következő meghatározó probléma a sűrű igazgató váltások miatt nem tudott egy rend-

szer sem megszokottá válni. A színház fénykorát Péterffy Attila igazgatósága 

(1983-2003; 20 év) alatt élte. Szurdi Miklós (2003-2008; 5 év) alatt történt az épület 

felújítása (2003-tól), pénzügyi problémák miatt távozott, ennek ellenére az ő idején 10 

ezer feletti volt az eladott bérletek száma. Vasvári Csaba (2008-2012; 4 év) szintén 

pénzügyi problémák miatt távozott. Quintus Konrád, megbízott igazgatóként működött 

2012. február 1-től 2012. augusztus 1-ig. Szikora Jánost 2012-ben nevezték ki 5 évre. 

Réczei Tamás (leköszönő dramaturg) a következőket mondta 2008-ban „Ebben a város-

ban ötévenként nem tudja a jobb, hogy mit csinál a bal. A társulat meg csak néz, mint a 

Rozi a moziban.” [14] 
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Folyamatok 

Minden szervezet két alapfolyamatra oszlik. Az egyik a főtevékenység, mely az adott 

termék/szolgáltatás megtervezéséből, legyártásából, eladásából áll.  

A műsorra tűzött darab kiválasztása után terveket készítenek, kiválasztják a rendezőt és 

a főbb szerephez tartozó színészeket. A próbák, a díszletgyártás már párhuzamosan zaj-

lik. Ezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a reklámra, marketingre.  

A másik folyamat a pénz áramlása, mely a főtevékenységgel ellentétes irányú, az adott 

termékért/szolgáltatásért kapott pénzösszeg egy részét adják fizetésként, másrészt újra 

beleforgatják a szervezet működésébe.  

 

 

6. ábra Belső pénzáramlás 

 

Az ábra azt mutatja be, hogy a darabok precíz, költséghatékony megtervezése a követ-

kező darab megtervezéséhez likviditást biztosít. Az évad után a bevétel megmaradó 

része meghatározza a következő év kezdetét is. Ezért is fontos tervezetten, összehangol-

va végezni a feladatokat. 

Egy információs rendszer akkor működik jól, ha a működés közben be/kimenő adatok 

mennyiségét figyelembe véve a szervezet felépítéséhez és a funkciókhoz igazodik. Ezért 

egy információs rendszer bevezetése előtt folyamatos és részletes elemzés szükséges, 

ami ugyan időigényes (legalább egy évad), de busásan megtérül. 

Néhány figyelemreméltó adat 

2008-ban létrejött a 14 színházat tömörítő egyesület, melynek célja a művészeti és gaz-

dasági együttműködés, alelnöke Vasvári Csaba, székhelye Székesfehérvár. A színház 

részt vett a 2009. évi 10. Kortárs művészeti fesztiválon. Különböző szociális szerveze-
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teknél előadásokat tartottak, a bevétellel a rászorulókon segítettek. 2010-ben Nyári 

színházi Fesztivált rendezettek Fehérváron.  

2011-től a színházban belső ellenőrzési programot alkalmazott az önkormányzat. A 

2011-es tervben a következő sorok olvashatók: „A társulat névsorából kiderül, hogy 

bizonyos szerepkörök hiányosak, mások pedig túlságosan telítettek.” 2011. február 

13 óta nincs értékesítési és marketing csoportvezető, csak megbízott vezető. A 2011-

2012-es évad első felében nem volt kommunikációs munkatárs. Színházi szervező 

62 fő, ebből 1 értékesítési vezető, 3 értékesítési munkatárs, 1 raportellenőr. Ettől az év-

től nagy hangsúlyt fektetnek az online marketingre. Mivel a honlap még alakulóban 

van, a facebook új lehetőségeit használják ki. A törzsvásárlókat egy adatbázisban tárol-

ják. A honlap és a hírlevél kiépítése után játékot indítanak, mellyel a hírlevelek számát 

kívánják növelni. 

Az eladott bérletek száma a 2010-11-es évadban 8424 db., 2011-2012-es évadban 

7672 db. volt, a 2012-2013-as évadra kb. 10.300 bérletet adtak el. 

2012. február 1-től megbízott igazgató Quintus Konrád volt. Tervei szerint az értékesí-

tést a közoktatásban tanulóknál, a közintézmények alkalmazottainál, és magánszféra 

dolgozóinál akarják növelni. A városi Diáktanáccsal való együttműködés is fontosnak 

tartja. A 2012-2013-as évadot Szikora János nyitotta meg. 

2.4. Stratégia 

2.4.1. A színház új vezetőinek tervei 

A színház a 2012-es évadot a megújulás jegyében nyitja meg. Háromtagozatos színház 

létrejötte a cél (prózai-, tánc-, zenetagozat). Az eddigi műfajok mellett előtérbe kerül az 

opera és táncszínház is. A kávézó területén egy új színjátszási területet és ingyen inter-

netezési lehetőséget biztosítanak, esténként koncertek, egyéni estekkel és fellépőkkel 

várják a közönséget. Az emeleti galéria is átalakul Forrás Galéria néven, mely a hazai 

kortárs képzőművészet számára bemutatási lehetőséget nyújt. Minden évben történelmi 

pályázatot hirdetnek. Ezen kívül az MTVA
3
-val együttműködve a fiatalok számára ve-

télkedőt hirdetnek meg. Mint a nyári játékok és az előadások sorozata a város történelmi 

múltját és értékeire fektetné a hangsúlyt.  

                                                

3 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. 
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A színház új vezetői számára a színházi munka életstílus. Nagy álmokkal jöttek a szín-

házba, mint a kulturális élet origójába. A vezetők mindegyike a saját területén szeretné a 

maximumot nyújtani. Fontos a társulat összekovácsolása, mely egy együtt lélegző, kö-

zös nyelvet beszélő szervezet. A nagy álmok megvalósulásának első elképzelése az At-

lantisz-program (pedagógiai nevelési program), mellyel a gyerekek és az ifjúság számá-

ra programsorozatot indítanak, hogy megszerettessék velük a színházat. 

Céljuk a Nemzeti Színház cím elérése. Egy komplex szakmai fejlesztés menne végbe, 

létszámnövekedéssel és szervezeti átalakítással együtt. Az álmoknak a megvalósításá-

hoz jó színészekre, egyéniségekre van szükség, akik közös, egységes játéktechnikát 

képviselnek, mely így országos szintű lenne.  

A 2011-ben elfogadott előadó-művészeti törvény módosítása szerint a nemzeti színház 

feltétele a dolgozók 70%-ának szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy az 1992. évi 

XXXIII. törvénybe megfogalmazott végzettséggel rendelkeznie kell. A művészeinek 

legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a kjt. 63. §. (2) meghatározott 

elismeréssel rendelkezik. A főváros illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött 

művészeti, kulturális szerepe, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma és 

művészeti értéke az állami támogatási és az önkormányzati fenntartói vagy támogatási 

szerepvállalást egyidejűleg és tartósan indokolja. Zenekar évente legalább 50 hangver-

senyt tartson, énekkar évente legalább 40 hangversenyt adjon. Rendelkezzen megfelelő 

tárgyi eszközökkel. A tárgyi évet meghaladó évben teljesítse a jogszabályokban megha-

tározott fizetőszámot. A nemzeti színház fenntartója közvetlenül az állam. Ez csak né-

hány feltétel a nemzeti színház megalakulásához, melyek közül csak a legfontosabbakat 

lettek felsorolva. 

Tervezik a színházi szakoktatás kiépítését együttműködés segítségével. A kortárs filmes 

és zenei eseményekkel országos szintű szakmai műhellyé válna a fehérvári színház. 

Ennek feltétele a regionális együttműködési rendszert és egy közép-európai szakmai 

program kiépítése. 



 29 

2.4.2. A számokból levonható tanulságok 

 

Színház/év 2007 2011 vd 

Kőszínház 411 410 99.8% 

Pelikán terem 85 94 110,60% 

Stúdió színpad 92 71 77,20% 

Zenekari előadás 326 314 96,30% 

4. Táblázat A Vörösmarty Színház kihasználtsági mutatói  

(előadások száma, százalékos változás) 

[Forrás: A színház 2011-es éves beszámoló adatai] 

 

2007-ről 2011-re a kőszínházi előadások kihasználtsága 0,2%-ot csökkent. Ez nem lé-

nyeges változás. A Pelikán terem kihasználtsága 10,6%-kal nőtt, a Stúdió színpadé 

22,8%-kal csökkent. A zenekari előadások kihasználtsága 3,7%-kal csökkent. Összes-

ségében átlagosan 2,7%-os csökkenés valósult meg. 

Az 3. számú melléklet alapján 2010-ről 2011-re az előadások száma 11%-kal nőtt, a 

látogatók száma 17%-kal emelkedett az előző évhez képest, a kiadások 5%-kal csök-

kentek, a közösségi támogatás 24%-kal nőtt, és nem utolsósorban a jegybevétel 15%-kal 

nőtt. 

 

Egy előadás látoga-

tottságának kihasz-
náltsága 

(fő/db) 

Egy nézőre jutó 

kiadás 

(Ft/fő) 

Egy nézőre jutó tá-

mogatás 

(Ft/fő) 

Egy látogatóra 

jutó jegybevétel 

(Ft/fő) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

268 283 14 11 975 1007 1270 1242 

5. Táblázat A Vörösmaty Színház kihasználtsági mutatói  

(látogatottság, kiadás, támogatás, jegybevétel) 

[Forrás: A színház 2010, 2011-es éves beszámoló adatai] 
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Az egy előadás látogatásának kihasználtsága 6%-kal nőtt, az egy nézőre jutó kiadás 

21%-kal csökkent, az egy nézőre jutó támogatás 5%-kal nőtt, és az egy látogatóra jutó 

jegybevétel 2%-kal csökkent. Ebből jól látszik, hogy az előadásokat jobban használták 

ki 2011-ben mint 2010-ben, a kiadásokat is megfelelően csökkentették, a közösségi tá-

mogatás is jóval több volt 2011-ben mint 2010-ben. 

2.4.3. Együttműködés 

A térképen pirossal megjelölt városok azok, ahol állandó társulattal rendelkező hivatá-

sos színházak vannak. A legtöbb színház megyeszékhelyen található, kivétel a Soproni 

és a Dunaújvárosi színház, Salgótarjánnak 2012 tavaszán lett színháza.  

A Vörösmarty színház 60-100 km-es környezetében a következő városok nagyszínházai 

találhatóak: Győri Nemzeti Színház, Jászai Mari Színház (Tatabánya), Veszprémi Petőfi 

Színház, Bartók Béla Színház (Dunaújváros) és a budapesti színházak.  

Mindegyik színház a város (és körzete) sajátos szellemi és kulturális igényeit elégíti ki. 

A velük való együttműködéssel sokkal színesebbé lehet tenni a műsortervet. 

 

 

7. ábra Magyarország színházai 
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A Győri Nemzeti színház már az 1798-as évek óta kőszínház, 30 éve többtagozatú, és a 

győri balett nemcsak az országban híres. A tatabányai színház 2009 óta működik 

(Crespro Rodrigo az igazgató, aki évekig a Vörösmarty Színház színésze volt), nincs is 

állandó társulata és olyan befogadó színház, mint a dunaújvárosi. Tatabánya bányaváros 

volt, és a munkásemberek szórakoztatására működött a színház. A veszprémi színház 

1908 óta kőszínház, 1988-ban műszakilag felújították. Veszprémben több fehérvári da-

rab található az éves műsortervben (pl.: Kabaré). Mivel sok színházkedvelő Budapestre 

jár, ezért érdemes minőségi darabokat idehozni, olyanokat, melyekre van igény, vagy 

amelyeket az itteni társulattal nem lehet színvonalasan előadni. 

Az új vezetők stratégiájában felmerült a regionális együttműködés lehetősége.  

Nézzük meg az elmúlt években a regionális színházlátogatók számának alakulását. 

2008-ról 2009-re a számuk 2%-kal csökkent, majd 2010-re 14%-kal majd 2011-re újabb 

6%-kal nőtt. 2008-ról 2011-re átlagosan 18%-os növekedés tapasztalható. 2008-ról 

2009-re 9%-os, 2010-re újabb 5%-os csökkenés majd 2011-re 12%-os növekedést lá-

tunk. 

 

2008 2009 2010 2011 

Közép-Dunántúli Régió 222 217 247 262 

Veszprém 103 89 119 115 

Komárom-Esztergom 23 40 45 55 

Fejér megye 96 87 83 93 

6. Táblázat Színházlátogatók száma a Közép-Dunántúli Régióban 

[Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkk004.html] 

 

Veszprém megyében 2009-ben drasztikusan csökkent a színházlátogatók száma, Komá-

rom-Esztergom megyében 2008-tól kezdve folyamatosan nőtt a számuk. 2008-ról 

2011-re 139%-os a növekedés. Összességében 2008-ról 2011-re 3%-os csökkenés mu-

tatkozik. Ezzel ellentétben régiós szinten átlagosan nőtt a nézők száma. 

 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkk004.html
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Összegezve 

Ha a Vörösmarty Színház bővíteni szeretné a szolgáltatásait szüksége lesz egy értékesí-

tési és ügyviteli feladatokat kiszolgáló, vezetői döntések támogató rendszere. A Válla-

latirányítási Rendszer támogatná a szervezet pénzügyi-számviteli, kontrolling, eszköz- 

és anyaggazdálkodási, értékesítési, dokumentációkezelési, stb. folyamatainak nyomon 

követését. Biztosítaná az ellenőrzési, vezetési jogkörök informatikai hátterét: az adatok 

elektronikus feldolgozását, ez alapján elemzések, jelentések, tervek elkészítését. Beve-

zetésével költséghatékonyabb, gyorsabb lesz a színház működése. Az adatfeldolgozási 

rutinmunkák rövidülnek, mellyel a piaci igények követésére több idő jut.  
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3. A SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA 

3.1. Vállalatirányítási rendszer 

A környezeti hatások és a technológia gyors változásainak követésére és a piacra terme-

lés hatékonyságára új módszereket használunk. Az egyik ilyen lehetőség a vállalatirá-

nyítási rendszer bevezetése.  

A vállalatirányítási rendszer célja, hogy a vállalat valamennyi lényeges, a működteté-

séhez szükséges adatának egy helyen való tárolásával biztosítsa a folyamatok (tervezés, 

szervezés, ellenőrzés) pontosabb nyomon követését a megalapozottabb döntéshozatal 

érdekében. 

Főbb szempontok 

 integráltság 

 modellek alkalmazása, fejlesztési lehetőségek feltárására 

 rendszeres piacelemzés 

 innováció 

 információs technológia (IT) 

 stratégia központú működés 

Az integráltság lényege, hogy az adatok csak egyszer kerülnek rögzítésre (kevesebb 

munka, kevesebb hiba!). Egy adat módosításakor az integrált rendszer automatikusan 

frissíti a kapcsolódó adatokat is. 

A VIR bevezetésének feltétele: tudjuk, hogy mire akarjuk használni, a dolgozók moti-

váltak legyenek, akarják használni, biztosítva legyen a megfelelő informatikai háttér, és 

legyen elég pénz hozzá. 

Régen funkciókként szétválasztva dolgozott mindenki a saját területén. Ma az internet 

segítségével a területek összekapcsolódtak, így folyamatként látjuk a dolgokat, nem 

részekben. 

Előnyei: Pár kattintással kimutatások készíthetők, elemzések elvégezhetők, így időt és 

papírmunkát spórolunk meg, mindig pontos és naprakész információkkal dolgozhatunk. 

A vállalat összes adatát láthatjuk egyszerre, előre készíthetünk kalkulációkat, terveket. 

A jogosultságokkal meghatározhatjuk, hogy ki milyen adatokat láthat vagy módosíthat. 

Az együttműködő cégeket, az előírt jogszabályokat egyszerűbb követni. Az internet 

miatt egyes munkák nem helyhez kötöttek, bárhol végezhetőek lesznek. 
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Hátrányai: Rengeteg költséggel jár. A dolgozók nehezen viselik a változásokat. Más 

rendszerekből az adatok nem pontosan töltődnek át. A fejlesztés során a dolgozóknak is 

részt kell vennie a tesztelésekben. Visszamenőleg nem lehet adatot módosítani vagy 

felvinni a rendszerbe. A fenntartó is beleláthat az adatokba. 

A VIR bevezetése és tesztelése 

Első lépésként fel kell tárni a vállalatirányítási rendszer piacát, megvizsgálni a vállalat 

aktuális helyzetét, nehézségeit, lehetőségeit, működését, és az informatikai struktúra, 

eszközök helyzetét. Ekkor kell elvégezni a szervezet főtevékenységével és az informat i-

kai területtel kapcsolatban a kockázatelemzést. Meg kell vizsgálni, hogy a vállalatirá-

nyítási rendszer bevezetése tényleg hatékonyabbá teszi-e a szervezet működését. 

A következő lépésben a vezetőkkel tudatni kell pontosan, hogy mi is az a vállalatirányí-

tási rendszer és mire kell felkészülni a bevezetése során. Majd a várható költségekről, a 

bevezetés utáni megtakarításokról, előnyökről kalkulációt kell készíteni, azaz költség-

haszonelemzést kell végezni. Ezen az információk alapján a vezetők meghozzák a dön-

tés. Erre alapozva kell kialakítani a jövőképet, azt, hogy milyen állapotot szeretnénk a 

bevezetés után, mely területen szeretnénk javítani, vagy milyen jobb értékeket szeret-

nénk elérni.  

A bevezetés során szükséges a folyamatos oktatás. A dolgozók többségének oktatásban 

kell részt vennie a vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódóan, mivel egyes folyamatok 

megváltoznak. Ezt az értékesítés és működésszervezés bevezetése követi, majd a keres-

letirányítás és a folyamatok megtervezése és ütemezése. Meg kell fogalmazni, hogy az 

előrejelzések milyen módon történjenek, melyek az új folyamatok, majd ehhez biztosí-

tani kell a bevezetést és az alkalmazást. Ekkor készítik a bevezetési tervet. Meg kell 

tervezni az adatintegritást, a pénzügyi és számviteli folyamatokat, és ezeknek a végre-

hajtását. Meg kell határozni az adatok szerkezetét, hogy pontosak, teljesek és követke-

zetesek legyenek, ahogy a folyamatoknál is.  

Ezután választjuk ki vagy programozzuk, telepítjük és konfiguráljuk a használni kívánt 

szoftvert.  

A bevezetés után is meg kell vizsgálni a szervezetet, adott helyzetét, lehetőségeit, újsze-

rű működését. Az oktatásnak a bevezetés után folyamatosnak kell lennie, a régi és új 

dolgozók számára egyaránt.  
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A VIR és a vezetés 

 

8. ábra A színházi vezetők általános feladatai 
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A színházban sokféle tervet kell elkészíteni egy előadás bemutatása előtt. Az év során 

sok értekezlet zajlik (igazgatói értekezlet, munkarendi értekezlet, tervelfogadó értekez-

let, társulati ülés, területi igazgatósági értekezlet). A tervek, és az értekezleteken meg-

szavazott határozatok megvalósulását nyomon kell követni. 

Adott jogokat, feladatokat átruházhatnak a vezetők az alattuk lévő szinten dolgozókra, 

vagy helyettest is választhatnak, de ezekhez engedélyt kell kérniük az igazgatótól. A 

vezetők joga és kötelessége a dolgozók munkájának ellenőrzése. Ezeket és ezen kívül 

minden történést írásban kell rögzíteni. Ez sok időbe kerül, így lassítja a munkát. 

A VIR segítségével ezek a feladatok gyorsabban megoldhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Az adatbank és kapcsolatai 

 

A VIR összekapcsolja a színházat az önkormányzattal, külső jogosultságok segítségé-

vel; az önkormányzat megnézheti a számára szükséges információkat az adatbázisban.  

A nézők és a támogatók körében fontos a rendszeres piackutatás. Ez a feladat is köny-

nyebben megoldható a VIR segítségével. 

A beszállítók, partnercégek szempontjából pl. a fogyóeszköz folyamatos pótlásának, 

valamint az időszaki karbantartásoknál a szükséges javítások figyelemmel kísérésére 

szintén a VIR „feladata” lehet. 
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A közös produkciónál mindkét színház nyomon követheti a közös darab adatait, a szer-

ződésben foglaltak azonnal bekerülnek az adatbankba. 

A színház belső struktúrája 

Amíg a vezetők általános feladataihoz minden vezetőnek azonos jogosultságokat adunk, 

addig vannak olyan feladatok, amit személyre szabottan kell meghatározni. A speciális 

feladatoknál más területek adataival is dolgoznunk. Ezeket jól körül kell határolni, és az 

integritást korlátozni. Ha egy személy felhasználni kíván egy adatot, akkor engedély 

után megtekintheti, de nem módosíthatja. Az engedélyezés kérni nem csak az adott terü-

let vezetőjétől kell, hanem az igazgatótól is.  

 

 

 

10. ábra Speciális vezetői feladatok 
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Zenekari Karvezető 

- vezetői ellenőrzés 

- munkafolyamatok el-

lenőrzése 

- függetlenített ellenőrzés 

- monitoring rendszer 

- funkció, felelősség, erő-

forrás felkutatás 

- ellenőrzés, adott: 

o cél 

o időszak 

o kapacitás 

o típus, módszer 

o ütem 

o szerv/szervezet 

Belső ellenőr 
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Az általános és speciális feladatok során követni lehet a folyamatokat, és a jogosultsá-

gokat. Ezen kívül meg kell vizsgálni, hogy kinek milyen időközönként kell adatot szol-

gáltatni, és főleg milyen adatokat kell továbbítani a vezetői döntések előkészítéséhez. 

Ezekből a folyamatokból felállítjuk a folyamatábrákat, amelyeket az informatikus le-

programoz. De ezt csak jól átgondolt, teljes rendszerben gondolva lehet megvalósítani.  

3.2. The Broadway League (szövetség) 

A Broadway Theatre azokat a színházakat foglalja magában, amelyek New York váro-

sában, Manhattan városrészben és azon belül is a Lincoln Centerben találhatóak. Ezek 

az 500 férőhelynél nagyobb színházak Az Off-Broadway a 100-499 férőhelyes színhá-

zakat, az Off-Off-Broadway az ennél kisebb színházakat foglalja magában. A nagy 

Broadway színházak kezdetben minden műfajú előadást tartottak, de idővel a zenés da-

rabok, musicalek, revük aratták a legnagyobb sikert, ezért ez lett a mérvadó.  

The Broadway League a (régen: az Amerikai Színházak és Producerek Egyesülete), egy 

szakmai szervezet, amely elősegíti a Broadway színházak működését, megállapodást 

köt velük, kezeli a Tony Award-ot, American Theatre Wing-et, mint szolgáltató szerve-

zet. Együttműködésük számos projektekben és rendezvényben nyilvánul meg, amely 

elősegíti a New Yorki színházak professzionalitását. (a Londonban található Off 

Broadway-nek semmi köze hozzá csak hasonló a neve!) 

A játszott hetek számát úgy határozzák meg, hogy kiszámolják, hogy az egyes előadá-

sokat (Pl. Macskák musical) hány héten keresztül játszották egy adott évben. Aztán az 

egyes előadásoknak (pl. Macskák, Diótörő) részösszegét összeadják, így meghatározzák 

a játszott hetek számát az összes előadásra vetítve. A kapott eredmény a legjobb mérője 

a Broadway teljesítményének (teljes aktivitásának). 

BROADWAY tények 

 A Broadway látogatottsága a 2011/2012 évadban elérte a 12.330.000 főt, és az ösz-

szes bevétel (bruttó) $1.14 billió-t. 

 A Broadway látogatottsága a 2011/2012-es évadban meghaladta a tíz legnagyobb 

NY és NJ sport csapatok összes látogatottságát (Mets, Yankees, Rangers, Islanders, 

Knicks, Liberty, Giants, Jets, Devils, Nets). 

 A Broadway több mint $11 billió-val támogatja NY városát, és színházjegyekkel, 

valamint 86.000 munkahelyet biztosít. 
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 A Broadway New Yorkban az egyik legkedveltebb szórakozási lehetőség és turisz-

tikai látványosság.  

 A nézők 67%-a visszatérő vendég, legalább 2 előadáson vesznek részt, de a nagy 

színházbajárók általában 4 előadást is látnak évente. 

 A Broadway látogatók 38%-a helyi lakos, 62% -a turista. A belföldi tárlatlátogatók 

száma 1999-ben 3,4 millió volt, ez a szám 2011-re 6 millióra nőtt. 

 A látogatók 65%-a nő. És ők nagyobb valószínűséggel hozzák a jegyvásárlási dön-

téseket, mint a férfiak. 

 A kiscsoportos látogatók (15 vagy több fő) a 2010-2011-es évadban csupán a 6%-át 

tették ki a nézőknek, de a jegyek 33%-át vásárolták meg.  

A 2009/2010-ről 2010/2011-es évadra a bevétel 8%-kal nőtt, a látogatók száma 5%-kal, 

az egy hétre jutó előadások száma 8%-kal, és az új bemutatók száma is 8%-kal emelke-

dett. A bevételek a 2010/2011 évadról a 2011/2012-esre 5%-kal nőttek, de a látogatók 

száma csak 2%-kal, viszont az egy hétre jutó előadások száma 4%-kal és az új bemuta-

tók száma 2%-kal csökkent.  

 

Év 
Bevétel 

(bruttó, billió) 

Látogatók 

(millió) 

Játszott hetek  

száma 

2011 $1.081 12.13  1,483  

2010 $1.037 12.11  1,550  

2009 $1.004 11.88  1,440  

7. Táblázat A Bordvay adatai 2009-2011 

[Forrás: http://www.broadwayleague.com/index.php?url_identifier=nyc-grosses-11] 

 

A 2009-ről 2010-re a bevétel 3%-kal nőtt, a látogatók száma 2%-kal, és az egy hétre 

jutó előadások száma is 8%-kal emelkedett. Ezzel ellentétben a 2010-ről a 2011-re a 

bevételek ugyan 4%-kal nőtt, de a látogatók száma közel azonos maradt, viszont az egy 

hétre jutó előadások száma 4%-kal csökkent.  

A következő táblázat az észak amerikai turné adatait mutatja, de nem tartalmazzák a Las 

Vegasban lévő alacsony költségvetésű vagy állandóan műsoron lévő előadásokat. Ezért 

ezek a számok csak becslések. Jelenleg 40 Broadway színház működik.  
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Év 
Bevétel 

(bruttó, billió) 

Látogatók 

(millió) 

Játszott hetek 

száma 

2010-2011 $804 13.1  997 

2009-2010 $937 15.9  1,550  

8. Táblázat Észak Amerikai turné adatai 

[Forrás: http://www.broadwayleague.com/index.php?url_identifier=research-and-information-1] 

 

TÁJELŐADÁS tények: 

 Az Észak Amerikában bemutatott előadások $804 billiót hoztak és több mint 

13 millió látogatót vonzottak a 2011/2012-es évadban.  

 Különböző nagyságú előadásokat tartottak több mint 200 városban.  

 A rendszeres színházba járók átlagosan 4 előadást néztek meg az év során. 

 Átlagban a tájelőadások bruttó jegybevétele három és félszer több mint a helyi elő-

adások bruttó jegybevétele. 

 Ezeken az előadásokon főleg színházrajongók vettek részt, és azok is átlagban 4szer 

nézték meg az előadásokat. 

 A nézők 72%-a nő volt.  

 A közönség 71%-ának főiskolai, a 41%-ának egyetemi végzettsége van. 

2008/2009-ről 2009/2010-es évadra a bevétel 6%-kal nőtt, a látogatók száma is 6%-kal 

nőtt, az egy hétre jutó előadások száma 40%-kal lett több. Ezzel ellentétben a 

2009/2010 évadról a 2010/2011-esre a bevételek 14%-kal csökkentek, a látogatók szá-

ma 18%-kal, és az egy hétre jutó előadások száma 36%-kal csökkent.  

The Broadway League együttműködik a Theatre Development Fund-dal (Színház Fej-

lesztési Alap) valamint New York állammal  

Internetes Broadway adatbázis (IBDB = Internet Broadway Database) 

Az IBDB-t The Broadway League kutatási osztálya hozta létre. Több éve gyűjtik a 

Broadway-ről az információkat és a statisztikákat. 1996-ban a Kutatási osztály létreho-

zott egy weblapot, ahol olvasható a Broadway története, bemutatják az előadások adata-

it, az egyesület tagjait, a sajtóvisszhangokat, színházi szakembereket és a rajongóikat.  

Az IBDB adatbázis átfogó képet ad a Broadway termeléséről. Az IBDB a színházakon 

kívül a Broadway-jel kapcsolatos érdekes tényeket is közöl. Az IBDB-ben található 

információk elsősorban a színházak programjaiból származnak. A kiegészítő informáci-
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ókat az újságokból és a folyóiratokból, színházi brosúrákból, a színházi szakemberek 

interjúiból és az egyesület archívumaiból vették. Az IBDB-ben szereplő információk 

nem teljes körűek, de a valósághoz közeli adatokat adnak. Az IBDB-t részben a közös 

alap által kezelt Színház Fejlesztési Alap és The Broadway League támogatásából és a 

New York állam közpénzeiből finanszírozták. [6] 

 

 

11. ábra A Brodway League hivatalos oldala 

[Forrás: http://www.broadwayleague.com/index.php?url_identifier=nyc-grosses-11] 

 

2008. április 12-én a The New York Times-ban jelent meg Cambell Robertson: 

Examining the Economics of Off-Off-Broadway című cikke, mely szerint teljeskörű 

elemzést kell végezni a New York-i Off-Off-Broadwayről, mert a színházak egyre költ-

ségesebbek. A 4 éves New York-i Innovatív Színházi Alapítvány (New York Innovative 

Theater Foundation), amely elsősorban az IT Awards-ról híres
4
, nyilvánosságra hozta, 

hogy elsődleges célja egy esettanulmány készítése az Off-Off-Broadway gazdasági 

helyzetéről, mely magába foglalja a költségek statisztikai elemzését, összevetve több 

tucat színházi társasággal. Shay Gines, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, 

hogy még soha nem készítettek ilyen átfogó elemzést. Alliance of Resident 

Theaters/New York (Gyakorló színházak szövetsége) a város nonprofit színházainak 

                                                

4 A díjat a legjobb Off-Off-Broadway előadások kapják. 
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érdekvédelmi szervezete, (mely magába foglal 260 Off-Off-Broadway társaságot mind-

egy 400 színházat) mely évente áttekinti a pénzügyi forrásokat, a cash flow-t és egyéb 

gazdasági adatokat. Ezeket az információkat nem tették közzé. Ezek akkor hasznosul-

nak, mikor az alapítványok dolgoznak velük és a kormányzati szervek, akik pénzt bizto-

sítanak a művészeteknek, mondta Virginia Louloudes a szövetség ügyvezető igazgatója. 

A cikk megjelenését követő kedden hozták nyilvánosságra az IT Awards felmérését 

kizárólag az Off-Off-Broadway színházakról. Ez nem teljeskörű, ami valószínű lehetet-

len is lenne. Az Off-Off-Broadway hatalmas és minden pillanatban változik. Nyomon 

követték a különböző színházi webhelyek listáját az Off-Off-Broadway előadásairól. Az 

alapítvány a 2006-2007-es szezonra mintegy 1.700 egyéni produkciót számolt. Az adat-

bázis 350 színházat regisztrált, mely 5 városban található. 73 színház válaszolt a költ-

ségvetési felmérésre (60%), van köztük olyan színházat is, amely több mint 40 éves, és 

némelyik kevesebb, mint másfél éve működik. Körülbelül kétharmada hét éves vagy 

annál fiatalabb színház, a legtöbb csak egy vagy két új produkciót ad elő egy évben. 

Átlagosan egy teljes produkció költségvetése mintegy $ 18,000. (A színházak közel 

egynegyede jelezte, hogy a költségvetése meghaladja a $ 25,000-t.) A legdrágább tétel a 

költségvetésben a bérleti díj volt: a vállalatok átlagosan $ 1,650 fizetnek hetente, de 

három válaszadó $ 4,000-t is fizet hetente. Körülbelül három-ötöde a színházaknak azt 

mondta, fizetett színészeket tart, habár kevés is a színészek bére. A fizetett színészeket 

tartó színházak csoportjánál a színészek átlagos fizetése $2,110 melyet az adott darab 

teljes futási idejére kapnak (ez magába foglalja az előadásokat és a próbákat is). Az ala-

pítvány következőként az Off-Off-Broadway közönségét szeretné feltérképezni, és az-

tán kidolgoznának egy gazdasági hatástanulmányt - nyilatkozta Ms. Gines. Az eddigi 

reakciók szerint ez sok színháznak kedvező lehet.  

Minden adat azt mutatja, hogy az Off-Off-Broadway próbál mozogni a múlt ’Hé, csinál-

junk egy show-t’ a hírnévért és a harcoljunk a konkrét nyereségért között. Nehéz a dön-

tés, mert súlyosak a következmények. Bár lehet ujjal mutogatni a számokra: „Mely vá-

ros ne szeretne 350-400 non-profit színházat?”- fejeződik be a cikk. [5.] 

A Broadway számai ugyan lenyűgözőek, de a cikk is mutatja, hogy ott is hasonló prob-

lémákkal küzdenek, mind bármely más ország non-profit, vagy költségvetési színházai. 

Gyakran kerül ellentétbe a művészi érték és a gazdaságosság.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A Vörösmarty Színházban az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése megköny-

nyítené a kulturális piacon elvárt magas színvonal kialakítását, valamint a forgalom nö-

velését. 

A megváltozott körülményekhez új stratégia kell, ezt az új vezetés felismerte, és ez már 

meg is látszik a 2012-es évben eladott bérletek számán. 

A marketing megerősítése, és az internet adta lehetőségek kihasználása különösen a 

fiatalok körében növelhetné a színházba járók számát. 

A kedvezőtlen financiális helyzet miatt elengedhetetlen a színházak gazdasági működé-

sének újragondolása.  

Az a törekvés, hogy a Vörösmarty Színház nemzeti színház legyen, azt is jelenti, hogy 

gazdaságilag is több lábon kellene állnia, többféle tulajdonba kerülhetnének az egyes 

tevékenységek. Ennek lehetőségei, eredményességének megvizsgálása lehetne a dolgo-

zat továbbfejlesztése. 

 

A kultúra fogalmát több szempontból lehet megközelíteni. Az egyik szerint a kultúra 

értéket teremt és közvetít. De egyáltalán nem biztos, hogy egy társadalom etikai normáit 

egy másik civilizáció is elfogadja. A másik megközelítés, hogy tekintjük a kultúrát tár-

gyak és gyakorlatok összességének. Ez sem egészen egyértelmű, mert áthatja a politika 

és a hatalom: elit kultúra, tömegkultúra, szubkultúra fogalmak mutatják, hogy a kultúra 

nem homogén és nem statikus, hanem fejlődés, váltás, változás és sokoldalúság jellem-

zi. „Ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele elsősorban nem azért szükséges, 

hogy aláássa vagy helyettesítse azt az elképzelést, hogy a kultúra tárgyak és gyakorlatok 

összessége, hanem inkább hogy sugallja, ez az 'összesség" ingataggá (változékonnyá) 

válik, és a hatalmi kapcsolatokkal terhelt.” [3] 

„A kultúrák különbözhetnek, de a kialakulásukat nem azok az elképzelések határozzák 

meg, amiket megtestesít, hanem annak a sikere, hogy hogyan kezeli annak az anyagi 

világnak a kihívásait, amelynek része.” [3] 



 44 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1] A Vörösmarty Színház 2010, 2011-es éves beszámoló adatai, a 2007-2012 éves 

 tervek adatai. 

[2] Daubner Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin (szerk.) (2003): Kultúra - Gaz-

daságtani Tanulmányok. Aula kiadó, Bp. 

[3] David Throsby (2004): Economics and Culture. Press Syndicate of University 

Cambridge, Cambridge, UK. 

[4] http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3767

2:szinhazak-tamogatasa-a-2010-evben&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2 

[5] http://theater.nytimes.com/2008/04/12/theater/12offo.html?_r=1&adxnnl=1&ad

xnnlx=1352760007-GhA+G0el46zclJkT/cXBSQ 

[6] http://www.broadwayleague.com/editor_files/Broadway-Facts.pdf 

[7] http://www.broadwayleague.com/index.php?url_identifier=nyc-grosses-11 

[8] http://www.broadwayleague.com/index.php?url_identifier=research-and-

information-1 

[9] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkk004.html 

[10] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz001.html 

[11] http://www.szinigazdasag.hu/images/Szinhaz_kutatas.pdf 

[12] Képes színháztörténet (ford: Imre Zoltán) (1999) Magyar Könyvklub, Budapest. 

[13] Lengyel György (1970): A színház ma. Gondolat Kiadó, Budapest. 

[14] Réczei Tamás: Az elvesztegetett éden. Népszabadság 2008. június 11. 

[15] Simhandl, Peter (1998): Színháztörténet. Helikon Kiadó, Budapest. 

[16] Sobor Antal (1998): Fehérvári színházi esték A Vörösmarty Színház 15 éve 

(1983-1998, Vörösmarty Színház, Székesfehérvár. 

[17] www.vorosmartyszinhaz.hu honlapról a vezetőkkel készült interjúk 

http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37672:szinhazak-tamogatasa-a-2010-evben&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
http://szinigazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37672:szinhazak-tamogatasa-a-2010-evben&catid=2:tanulmanyok&Itemid=2
http://theater.nytimes.com/2008/04/12/theater/12offo.html?_r=1&adxnnl=1&adxnnlx=1352760007-GhA+G0el46zclJkT/cXBSQ
http://theater.nytimes.com/2008/04/12/theater/12offo.html?_r=1&adxnnl=1&adxnnlx=1352760007-GhA+G0el46zclJkT/cXBSQ
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkk004.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zkz001.html
http://www.vorosmartyszinhaz.hu/


 45 

MELLÉKLETEK 

1. Kérdőív 

 

1. Neme: 

 nő 

 férfi 

2. Életkora: 

 10-14 

 15-17 

 18-25 

 25 feletti 

3. Hol lakik? 

 Székesfehérvár 

 30 km-es körzeten belül 

 messzebb 

4. Jár színházba? 

 igen 

 nem 

5. Milyen gyakran jár színházba? 

 évente 1-2 alkalom 

 évente 3-5 alkalom 

 évente 6-7 alkalommal 

 többször 

6. Milyen típusú előadásokat nézne szívesen? 

 dráma 

 komédia 

 musical 

 gyerekelőadás 

 opera 

 operett 

7. Kivel jár színházba? 

 baráttal 

 családtaggal 
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 munkatárssal 

 osztálytárssal 

8. Kivel volt először színházba? 

 családtag 

 barát 

 iskolatárs 

 munkatárs 

9. A Vörösmarty Színházon kívül mely színházakba szokott járni? 

 Veszprém 

 Budapest 

 Tatabánya 

 Győr 

 Kaposvár 

10. Miért néz meg egy előadást? 

 a darab miatt 

 színészek miatt 

 rendező miatt 

11. Ha egy új darabot tűz ki a színház, mi alapján tájékozódik a darabról? 

 színház honlapján 

 internet keresőn keresztül 

 ismerős 

 facebook 

12. A díjakra felterjesztett színészekre/darabokra szavaz-e? 

 igen 

 nem 

13. Milyen sűrűn látogatja a színház honlapját? 

 naponta 

 hetente 

 havonta 

 évente 1-2 alkalommal 

14. Milyen kedvezményt szeretne a jegy mellé? 

(pl.: ingyen üdítő, wellness kedvezmény, zártkörű autogram-beszélgetés a színészekkel) 
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2. A kérdőiv a neten 

 

 

3. A Vörösmarty Színház adatai 2010-2011 

Előadásszám  

(db) 

Látogatók 

 (fő) 

kiadás 

(Ft) 

Közösségi tá-

mogatás 

(Ft) 

jegybevétel 

(Ft) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
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4. A Vörösmarty Színház szervezeti felépítése 

 

 

 

 

5. szint 

4. szint 

3. szint 

2. szint 

1. szint 
Igazgató 

Igazgató helyettes 

Belső ellenőr Igazgatói titkárság 

Zenekari karvezető Operatív vezető 

Operatív tit-

kárság 

Gazdasági 

csoport 

Épületüzemeltetési 

csoport 

Marketing és 

értékesítési cso-

port 

 portás/információs 

 karbantartó 

 gépkocsivezető 

 takarító 

 rendszergazda 

 M. &É. ügyintéző 

 komm. ügyintéző 

 marketing referens 

 gazd.-i ügyintéző 

 pénztáros 

 gazd.-i ügyintéző 

 könyvelő 

 munkaügyi elő-

adó 

Művészeti igazgató 

Tánckari 

Szcenikai cso-

port 

Művészeti 

főtitkár 

Művészeti 

személy 

Színpadi 

kiszolgálótár 

Hang-, média- 

és fénytár 
Díszítőtár Művészeti 

titkár 

Művészi 

személyzeti 

állomány 

 produkciós asszisztens 

 ügyelő 

 súgó 

 korrepetítor 

 

 fodrász 

 kellékes 

 öltöztető 

 akuszti-

kus 

 világosító 

műhelyház: 

 asztalos 

 lakatos 

 színpadmester 

 díszítő 

 színpadgépé- 

szeti kezelő 
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5. A Brodway színházak neve, és a férőhelyek száma 

Színházak 
férőhelyek 

száma 
Színházak 

férőhelyek 

száma 

Ambassador 1125 Lunt-Fontanne 1519 

American Airlines 740 Lyceum 922 

Brooks Atkinson 1094 Shubert 1460 

Ethel Barrymore 1096 Neil Simon 1467 

Vivian Beaumont 1080 Majestic 1645 

Belasco 1018 Marquis 1612 

Booth 766 Minskoff 1710 

Broadhurst 1186 Music Boksz 1009 

Broadway 1761 Nederlander 1235 

Circle in the Square 840 New Amsterdam 1747 

Cort 1084 Eugene O'Neill 1066 

Foxwoods Theatre 1813 Palace 1743 

Samuel J. Friedman 650 Richard Rodgers 1400 

Gershwin 1933 St. James 1709 

John Golden 805 Gerald Schoenfeld 1079 

Helen Hayes 597 Stephen Sondheim Theatre 1055 

Al Hirschfeld 1424 Studio 54 1006 

Imperial 1443 August Wilson 1228 

Bernard B. Jacobs 1078  Winter Garden 1526 

Walter Kerr 945 Longacre 1091 

    

átlag férőhelyek száma 1243 

összes férőhelyek száma 49707 
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6. Részletek a Brodway színházak 2012. nov. 11-i műsorából 

 


