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Összességében elmondható, hogy a MU Színház egy nagyon mozgalmas, intenzív és szakmai 
szempontból is kimagasló éven van túl. A beszámolóból is látható, hogy a színház 
tevékenysége, a kicsi stáb ellenére is sokrétű, innovatív és nyitott maradt. A 2019-es évi 
működési pályázaton, az utóbbi évekhez hasonlóan, a szakmai kuratórium az egyik 
legmagasabb pontszámmal értékelte a színház tevékenységét a független befogadó színházak 
között.   
 
Ezek mellett a MU működésének egyik legfőbb eleme, a kerület kulturális, társadalmi életébe 
való integrálódása is tovább folytatódott. Ezt a folyamatot, ezt a működést, a kerülettel való 
együttműködést kívánjuk szélesíteni 2020-ban is. Ennek jegyében a színház ismét igényelte a 
Színházművészeti és Táncművészeti Bizottságtól, az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2011. évi LXXXVI. törvény alapján, 
hogy 2021-től kiemelt minősítést kapjon, mint előadó-művészeti szervezet. 
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A MU SZÍNHÁZ 2019-ES ÉVI BEFOGADÓI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 

MU –  Élhető és együttműködő színház  

A színház 2019-es évi működése, tevékenysége az alábbi hét szakmai területre, irányra fókuszált: 

1. kortárs színházi-, színházi nevelési- és táncelőadások befogadása, 
2. társadalmi felzárkóztató, konvertáló, közösségi programok létrehozása, közösségi színház 

működtetése (60+ program, V. OPEN Közösségi és Részvételi Színházi Fesztivál, közösségi 
színházi előadások befogadása, létrehozása, közösségi akciók szervezése), 

3. kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása közszolgáltatási szerződés keretében, 
4. egyéb szakmai programok létrehozása, szervezése, lebonyolítása, befogadása (workshop, 

foglalkozás, műhelymunka, fórum, fesztivál, konferencia), 
5. színházi nevelési, oktatási foglalkozások, programok létrehozása, lebonyolítása, együttműködve 

kerületi iskolákkal (Manipuláció, Káva Kulturális Műhely befogadása, együttműködés a MU 
Terminál Kortárs Táncműhellyel), 

6. saját programok, előadások, koprodukciók forgalmazása (Rave, karamazov), 
7. együttműködések, szakmai partnerek felkutatása, szakmai díj odaítélése (Lábán Rudolf-díj) 

 

Ezzel a MU tevékenységének a fő céljai: 

1. A minőségi, kortárs kultúra befogadása elsősorban a főváros, valamint Újbuda lakosai számára. 

2. Fiatal, tehetséges alkotók befogadása, megmutatkozási lehetőség biztosítása számukra, 
újszerű előadások bemutatása. 

3. A kerület kulturális életébe való integrálódás, helyi erőforrások bevonása a színház 
működésébe. 

4. A társadalom problémakezelő képességének fejlesztése, párbeszéd kezdeményezése azáltal, 
hogy alapvető társadalmi kérdések egyeztetését teszi lehetővé programkínálatával.  

5. A közösségi aktivitás ösztönzése, társadalmi értékek kommunikálása, civilek bevonása a 
színház működésébe. 

6. Korszerű nevelési és pedagógiai módszerek bemutatása, alkalmazása.   

7. A művészeti és intézményi fejlesztés, az ehhez szükséges támogatások megpályázása, 
források felkutatása. 

8. Egyéb művészeti, oktatási intézményekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel való 
együttműködés.  

9. Szakmai jelenlét támogatása, kulturális sokszínűség erősítése. 

10. A diák- és gyerekszínjátszás népszerűsítése, tehetségkutatás. 
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Befogadott előadások 
 
A MU 2019-ban 168 fizetős előadást fogadott be (az EMMI által kiírt működési pályázat meghatározott 
minimum előadásszáma 80 egy évben). Ebből 81 színházi, 80 táncos, 2 színházi nevelési, 2 zenei és 3 
közösségi program volt. Összesen 28 bemutató volt a 168 alkalomból. A 28 bemutatóból 19 táncos, 9 
színházi előadás volt. A fizető nézőszám 10363, a látogatottság 80,83%-os volt, ez több, mint 3%-os 
emelkedést jelent 2018-hoz képest.  
Emellett 58 ingyenes TIE színházi nevelési előadást fogadtunk be, azaz a repertoárban így 81 színházi, 
80 táncos, és 60 színházi nevelési előadás szerepelt, azaz összesen 226 előadást fogadott be a 
színház. 
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Befogadott események 
 
Nemcsak előadásokat fogadott be az év során a MU, hanem fontos színházi eseményeknek, 
fesztiváloknak is otthont adott. Így a nemzetközi Szólóduó Táncfesztiválnak, illetve hatodik 
alkalommal került megrendezésre a színházban a FESZT-FEST, az amatőr színjátszók, diákszínjátszók 
fesztiválja.  
Ezen programok mindegyik kiemelt jelentőséggel bír a hazai szakmai, kulturális életben. A fesztiválok 
révén kiemelkedő külföldi előadások, és tehetséges magyar, fiatal alkotók munkái kerültek bemutatásra.  
 
Ezen kívül teret adtunk fórum rendezvénynek, műhelybemutatóknak is: így például a színházunkban 
működő MU Terminál hallgatóinak vagy a Budapest Tánciskola egész estés bemutatóinak, 
műhelymunkáinak, a Káva Kulturális Műhely Fórum 19’ elnevezésű programjának, illetve a Műhely 
Alapítvány Ismeretlen kutatása című programjának. 
 
Ezek mellett workshopok, nyári művészeti táborok helyszíne is volt a színház. Ezen alkalmak 
összlétszáma több, mint 400 volt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

EGYÉB SZAKMAI MUTATÓK: 
 

 
 
 
Az ábrából is kiolvasható, hogy a tavalyihoz képest növelte a fizető nézőszámát a színház. Ez az előző 
évhez képest 3,4%-os, a 2017-es évhez képest 17%-os emelkedést jelent! 
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Az előadásszámok azt mutatják, hogy egy intenzív éven van túl a színház. A 168 fizető nézőnek 

lejátszott előadás mellett még TIE-színházi nevelési előadásokat is befogadtunk, amelyeket ingyen 

bonyolítottunk le osztályok számára. Ezzel együtt 226 előadás volt a színházban 2019-ben.  
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Ez egy nagyon fontos adat: mutatja, hogy a MU a kortárs tánc egyik legfontosabb befogadóhelyévé 

nőtte ki magát. A több, mint 80%-os nézettség (következő ábra) számottevő eredménynek mutatkozik 

egy olyan alulfinanszírozott területen, amely évek óta a fennmaradásért küzd. Ez is jelzi, hogy a kortárs 

tánc hangsúlyosan és sikeresen jelen van a színház működésében.  

 
 

 
Szürke (Tánc) 
Narancs (Színház) 
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KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
 

A MU Színház 2014-ben a profilját a befogadás mellett közösségi színház működésével egészítette ki. 
Ezzel a társadalmi és szakmai felelősségvállalás erősítését, azon belül is a közösségteremtés, 
közösségfejlesztés, a kreativitás fejlesztését, a tehetségkutatás, innováció, kísérletezés előmozdítását 
tűztük ki célul.  

Milyen programokkal igyekezett ezt a MU elérni 2019-ben?  

TIE ELŐADÁSOK 

Színházunkban működik az ország egyik legjelentősebb színházi nevelési műhelye, a Káva Kulturális 
Műhely. A Káva hazai és nemzetközi programokat bonyolító színházi és egyben drámapedagógiai 
műhely, mely 1994-ben kezdte munkáját és 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Fő tevékenysége 
színházi nevelési (Theatre in Education – TiE) előadások készítése és rendszeres megvalósítása 
általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek drámaprogramok és hosszabb távú 
drámaprojektek megvalósításában is. Az ország különböző pontjain főként 7-18 éves, sok esetben 
hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgoznak, de kísérleti előadásokat felnőttek 
számára is létrehoznak. Programjaik során magas esztétikai minőségre és a tanulási formák komplex 
alkalmazására törekednek. Az általuk alkalmazott módszeregyüttes A Résztvevő Színháza (ARS) 
kifejezéssel írható le. Munkájukra társadalmi beavatkozások sorozataként tekintenek. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a hazai és a nemzetközi szakmai együttműködésekre és a disszeminációra: 
könyveket és filmeket adnak ki a munkájukról, workshopokat, képzéseket, konferenciákat szerveznek a 
munkájukat érintő témákban. 
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A MU Színház és a Káva Kulturális Műhely kapcsolata több egyszerű befogadásnál, szoros szakmai 
együttműködés zajlik a két szervezet között. 
 

2019-ban 58 TIE előadás valósult meg a színházban, 1514 résztvevővel. 

DIÁKSZÍNJÁTSZÓ CSOPORT MŰKÖDTETÉSE 

Közösségfejlesztés céljából a MU Színházban működő és a színházzal szorosan együttműködő Káva 
Kulturális Műhely diákszínjátszó csoportot (Neringa) foglalkoztat a kerületben lakó gyerekek számára. 
A terv olyan közösség kialakítása, mely a színjátszást nem célként, hanem alapvetően eszközként 
használja a kreativitás, a gondolkodás és a véleményformálás fejlesztése, bátorítása érdekében. A 
munka során így a tehetségkutatás és fejlesztés kerül előtérbe. Vagyis a színházat ebben a 
programban komplex pedagógiai eszköznek és az önkifejezés lehetőségének tekintjük.  

Az évben mintegy 34 diákszínjátszó foglalkozás valósult meg, 544 fős összlétszámmal. 

 

KONVERTÁLÓ, KÖZÖSSÉGI PROJEKTEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 

A Káva 2019 februárjában állampolgári színház néven indított színházi foglalkozás és próbasorozatot, 
melyre olyan 18 év feletti érdeklődők jelentkezését várta, akik szeretnék élményeiken és gondolataikon 
keresztül, színházi eszközök segítségével feldolgozni a lakhatás-otthon témáját. A résztvevők saját 
történeteiből közösségi színházi előadás született, melyet Házam, hazám címmel május 5-én mutattunk 
be, egyetlen alkalommal. A folyamat során először egymással ismerkedtek a résztvevők, majd a közös 
anyaggyűjtés időszaka következett, végül a jelenetkészítés és különböző, más (kórus, opera, 
mozdulatsor alapú tánc) színházi formákkal való ismerkedés ideje érkezett el. A folyamat végén 
megszületett előadás sikere nem önmagáért való, hanem bizonyítéka annak, hogy sikerülhet sok 
különböző hátterű állampolgárból egy közös célért dolgozó alkotóközösségnek létrejönnie. 

Felnőttkorunk ‘ 89 /vitaszínházi előadás/ 

A Felnőttkorunk ’89 a MU Színház hatvanéves kor feletti civilekből álló közösségének vitaszínházi 
előadása. Az előadással célunk, hogy a rendszerváltás témáját körüljárva teret nyissunk a jelenkori 
Magyarországot is érintő kérdések, produkció keretein túli megvitatására. 
Az előadás fókuszában is a 1989-90-es rendszerváltás eseményei álltak. A címmel egyszerre utaltunk a 
magyar társadalom demokratikus berendezkedésre váltásából következő szimbolikus felnőtté válására, 
valamint arra, hogy az eseményeket a hatvan év feletti civilekből álló közösségünk már felnőttként élte 
meg, akiknek tagjai aktív résztvevői, elszenvedői, haszonélvezői voltak a ’89 körüli eseményeknek.  
A Gyerekkorunk ’56 előadással elindított múltfeldolgozó folyamat következő állomásaként azt 
vizsgáltuk, miként hatott résztvevő-nézőink és résztvevő-alkotóink életére a rendszerváltás, hogyan 
értékelték, érzékelték az átalakulás éveit és eseményeit a múltban, hogyan gondolnak vissza rá 
napjainkban, milyen hatással van családjukra, környezetükre, és hogyan értékelik a mai magyar 
társadalom, politika és gazdaság helyzetét e történelmi esemény fényében.  
Résztvevő-alkotóink nézőpontja azért is izgalmas, mert szemtanúi voltak az 1956-os forradalomnak, 
míg az 1989-es rendszerváltást, ahogy az azt megelőző szocializmust és az azt követő demokráciává 
alakulást is felnőttként élték meg, s élettapasztalatuk, különböző társadalmi és szakmai hátterük révén 
változatos nézőpontokból viszonyulnak e történeti eseményhez. 
 

Testnapló  

A színház 60+ csoportja egy táncelőadást is létrehozott az évben. A Testnapló próbafolyamata során 
kibontották testük és mozgásuk történetét, továbbá megfigyelték annak karakterisztikáját 
és beidegződéseit. A produkció - részvételi jellegével, mint egy interaktív kiállítás - hasonló 
önmegfigyelési utazásra invitálta a nézőket: milyen szokások és utasítások, visszajelzések és 
bálványok mozgatnak minket? Milyen emlékeket őriz a testünk, és milyen olyan helyzetekbe hozzuk, 
amikre jó lenne majd emlékezni? 
 
 
Az évben összesen 10 közösségi előadás volt a színházban, 369 embernek.  
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Közösségi színházi működésünk szerves része volt a V. OPEN Közösségi és Részvételi Színházi 
Fesztivál megszervezése. Magunknak tett kihívásként éltük meg, hogy tovább tágítsuk és szélesítsük a 
színház lehetséges értelmezését. Így a hat napig tartó programsorozatban most nem előadásokon, 
hanem közösségi alkotásokon keresztül a játéknak, az együttlétnek, a saját tapasztalásnak és közös 
kreativitásnak teremtettünk lehetőséget. A különböző társas-játékok szabadon voltak látogathatok 
önmagukban és folyamatukban is a fesztivál során, izgalmas meglepetéseket tartogatva a 
játékosoknak.  
 
Az esemény 2019. november 11-e és 16-e között zajlott a MU Színházban.  
 
 
60+ PROGRAM 

 
TÁNCÓRÁK IDŐSEBBEKNEK 
- átmozgató óra és szabad tánc 60 percben -  

 
A MU Színházban 2012 óta, heti rendszerességgel kerül sor egy célzottan hatvanéves kor feletti 
emberek számára kialakított táncórára. Az átmozgató foglalkozást Garai Júlia táncművész, 
táncpedagógus vezeti. A foglalkozás első fele átmozgató tornából, tréningből, a második fele mozgásra, 
táncra építő improvizációs játékból áll. A program lehetőségének megteremtése azért fontos 
számunkra, immár hatodik éve, mert a XI. kerület (látszólag) kevésbé aktív tagjainak is rendszeres 
programot kívánunk nyújtani, ezáltal bevonzva színházunkba a nyugdíjas korosztály képviselőit is. 
Célunk, hogy az idős kor ne passzívan, hanem élményekkel és új impulzusokkal, azaz aktivitással 
teljen. 
Az évben 33 foglalkozást tartottunk, amelyek összlétszáma 396 volt.   
 
TERMINI 
A MU Terminál Kortárs Táncműhely 2005 óta működik a MU Színházban. A MU Terminál szakmai 
képzést biztosít fiatal táncművészek számára, amelynek keretén belül három alkalommal fellépési 
lehetőséget is biztosít számukra a MU Színházban. E fő tevékenység mellett pár éve elindította 
utánpótlásképző programját is, 2014-től pedig Termini címmel már 2,5 éves kortól 18 éves korig biztosít 
tánctanulási lehetőséget a kerületi gyerekeknek. Az órák keretén belül korosztálytól függően 
megismerkedhetnek a zenés-mesés gimnasztika, a kortárs modern tánc, a drámapedagógia és a balett 
technikáival. Céljuk, hogy mindenki számára befogadhatóvá tegyék a kortárs tánc műfaját. A MU 
Színház lehetőséget biztosít a fiatalok által létrehozott táncelőadások bemutatására. A Terminállal való 
együttműködés által válik a MU Színház minden korosztályt befogadó, közösségi színházzá és térré. 
 
Az évben mintegy 618 foglalkozás lett megtartva, az összlétszám elérte a 5568 főt. 
 
MANIPULÁCIÓ 
A MU Színház saját színházpedagógiai programja  
 
A MU Színház harmadik alkalommal valósította meg színházpedagógiai foglalkozás-sorozatát 
középiskolás diákoknak.  
 
A programon idén egy iskolai osztály színház iránt fogékény tagjai vettek részt, akik három előadást 
néztek meg a MU Színház repertoárjáról, majd az előadásokhoz kapcsolódó feldolgozó foglalkozáson 
vettek részt. A foglalkozások az előadásokat követő egy hétben, az iskolában valósultak meg.   
A programunk fókuszába állított hívószó a manipuláció volt, vagyis a témához illő előadások és a 
foglalkozások segítségével arra kerestük a választ, hogy egy hatalmi erő hogyan használja fel az 
egyént, hogyan mozgatja, és egyáltalán ez a kifejezés mit jelent a mai 15 évesek számára?  
A programsorozat szakmai hátterét Róbert Júlia dramaturg – színházi nevelési szakember biztosította, 
a foglalkozásokat Gyombolai Gábor színész-drámatanár tervezte és vezette.  
 
A csoport igényeihez, érdeklődéséhez, drámás jártasságához és játékkedvéhez maximálisan igazodva 
idén inkább beszélgetős, elemzős foglalkozások születtek. Illetve fontos szempont volt az is, hogy a 
diákok minden esetben megismerhették az előadás rendezőjét vagy főszereplőjét, vagyis lehetőség 
nyílt arra, hogy a látottakról őt kérdezzék vagy véleményt mondhassanak.  
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A Tárnoki Márk által rendezett A per című előadás kapcsán a fiatalok többek közt azt vizsgálták, hogy a 
történet mely pontja, eleme igazán ismerős és releváns számukra és hogy ha ők készítenének előadást 
ebből a történetből, akkor mire helyeznék a hangsúlyt?  
 
A K2 társulat Rinocéroszok előadásához kapcsolódó foglalkozás egyik hangsúlyos eleme az a gyűjtés 
volt, amely során a diákok arra keresték a választ, hogy milyen kimondott vagy ki nem mondott 
szabályok működtették az előadásban a tanár-diák, diák-diák és tanár-tanár viszonyt, továbbá, hogy 
általában milyen szabályok működtetnek egy iskolát?  
 
A szintén K2-s Antigoné foglalkozása rákérdezett az előadás színházi formájára, a bevonódásra, vagyis 
hogy mennyiben segíti vagy gátolja a nézőket az, ha ők is közvetlen részesei az előadásban, de a 
szerep a falon konvenció segítségével a diákok azon is gondolkoztak, hogy a ókori történet és a 
hozzáírt analóg kerettörténet szereplői mennyiben megfeleltethetők egymásnak.  
 
A program tehát kettős célt szolgált. Egyrészt a diákoknak lehetősége nyílt független színházi 
előadásokkal találkozni, vagyis megismerhettek kísérletező műhelyeket és újító színházi formákat is. 
Másrészt a foglalkozások során közösen gondolkozhattak a felkínált történetekről és a középpontba 
helyezett témáról.  
 
A foglalkozásokon résztvevők összlétszáma 38 volt.   
 
 
EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
 
2019. november 11-én, a Kerület Napján harmadik alkalommal került megrendezésre a Színházi 
Idegenvezetés elnevezésű program az Artus Stúdió, a Karinthy Színház, a MU Színház és a Szkéné 
Színház, valamint a B32 Galéria és Kultúrtér szervezésében. Az ingyenes programot a színházak 
önkéntes alapon szervezték. Az idegenvezetés során használt busz bérlését, valamint a részvevők 
számára készített ajándék táska, füzet és toll előállítását a szervezők a Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzatának támogatásából finanszírozták. 
Résztvevők száma, első turnus: 24 fő 
Résztvevők száma, második turnus: 20 fő 
 
A MU Színház kávézójában létrehozott közösségi könyvtár célja, hogy kommunikációs csatornát 
nyisson a színházba látogató emberek között. A könyvtár számára felajánlott könyveket katalógusban 
rögzítjük, sorszámmal és a közösségi könyvtár pecsétjével látjuk el, Facebook posztokat készítünk a 
könyvtár és az irodalom népszerűsítése érdekében. A könyvtár könyveit mindenki szabadon 
kölcsönözheti, saját lelkiismerete ösztönzi arra, hogy visszahozza a kiolvasott példányt, és esetleg új 
könyvvel gazdagítsa a könyvtárat. A könyvtár kínálata folyamatosan bővül, jelenleg körülbelül 300 
könyvből áll. A gyűjtemény részét képezik ifjúsági könyvek, amelyek a MU Terminál Kortárs 
Táncműhely növendékeinek kínálnak kulturális élményeket, emellett művészet-elméleti könyvek, a 
világirodalom és a magyar irodalom klasszikusai is megtalálhatóak benne. A könyvtárhoz 
időszakonként változó interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyeken keresztül olvasmányokat 
ajánlhatnak egymásnak a kultúrakedvelők. 
 
Természetesen a MU Színház mindegyik előadására kedvezményes áron biztosít belépőket a kerület 
lakóinak, illetve a kerület nyugdíjasainak. 
 
Közhasznúságunk transzparens, éves beszámolóink évek óta elérhetőek a honlapunkon. 
 
A Trafóval közösen alapított, a kortárs tánc egyik legkiemelkedőbb elismerését, a Lábán-díjat tavaly is 
kiadtuk két tehetséges alkotónak. 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 
A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a MU Színház között kötött közszolgáltatási megállapodás 
értelmében a kerület 2.500.000 forinttal támogatja a színház működését. E támogatás célzottan két 
kerületi program megszervezésére irányul, az Újbuda Jazz Fesztiválra, valamint a kerületi vers-és 
prózamondó versenyre. Ezen kívül is természetesen vállal a MU a kerület számára kulturális és oktatási 
szolgáltatást. 
 
15. ÚJBUDA JAZZ FESZTIVÁL - MU Színház, 2019. szeptember 27-29. 
 
Lukács Miklós - Tóth Viktor - Isabelle Duthoit (FR) - Márkos Albert - Bolcsó Bálint - Mats Gustafsson (S) 
- Christof Kurzmann (A) - Benkő Róbert - Grencsó István - Miklós Szilveszter - Pozsár Máté   
 
15. alkalommal került megrendezésre a szabad improvizációs zene, az avantgárd jazz és kortárs zene 
képviselőit felvonultató Újbuda Jazz Fesztivál, a kerület két meghatározó kulturális helyszínén, a MU 
Színházban és az A38 Hajón.  A MU nemzetközi programjában neves magyar muzsikusokkal 
együttműködve, a világ vezető kortárs jazz-szaxofonosa Mats Gustafsson, az elektronikus és kísérleti 
zene osztrák kiválósága Christof Kurzmann, valamint a különleges énektechnikájáról híres francia 
Isabelle Duthoit voltak vendégeink.  
 

A két szervező a koncertprogramját mindkét helyszín önállóan állította össze, de a fesztivált a szokásos 
módon, közös arculattal kommunikálták: a MU Színház vállalta az arculat grafikai tervezését, nyomdai 
előkészítését (plakát, programfüzet, bannerek és a nyomtatásban megjelenő hirdetéseinek 
megtervezését) valamint a nyomdai és szállítási költségeket, az A38 a nyomtatott és online hirdetések 
kihelyezését, sajtómegjelenéseket, valamint a terjesztést finanszírozta. A koncertsorozatot igényes 
kiállítású színes programfüzettel, A/2-es plakátokkal, online kampánnyal, valamint a nyomtatott 
kulturális sajtóban megjelentetett hirdetésekkel promotáltuk. 
 
A MU Színház a kapott támogatásból a külföldi és hazai muzsikusok honoráriumait, úti- és 
szállásköltségeit, a hangosítást, a hangtechnikai eszközök bérlését, szállítását, a grafikai tervezési és 
nyomdai előkészítési munkákat, valamint a promóciós és nyomdaköltségeket fedezte. 
 
 
 
19. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
 
A MU Színházban 2019. november 17-én zajlott le Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda 
Önkormányzatának 19. Vers- és Prózamondó Versenye. 
 
A verseny felhívását továbbítottuk az önkormányzat kulturális ügyekkel foglalkozó Programkoordinációs 
Csoportjának és a Dél-budai Tankerületnek. Értesítettük a korábbi résztvevőket, illetve tájékoztattuk az 
összes kerületi székhelyű oktatási intézményt, a helyi médiát (nyomtatott sajtó, kerületi honlapok, 
televízió szerkesztőség), illetve a felhívást és a versennyel kapcsolatos információkat közzétettük 
honlapunkon.  
 
A versenyre idén 95 fő általános és középiskolás korú diák nevezett be. A kategóriák meghallgatását az 
előző évek gyakorlatának megfelelően párhuzamosan két zsűri végezte, a prózát a Káva Stúdió 
színpadán, a vers kategóriát a Színházteremben. A zsűri tagjai voltak: Patonay Anita színész, 
drámatanár, a KÁVA Kulturális Műhely elnökségi tagja, Fekete Ágnes magyar és drámaszakos tanár, 
Kaleidoszkóp és Illyés Gyula díjas versmondó, Regős János színész, rendező, a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség elnöke, Baksa Imre színész, rendező, Balla Richárd színész, drámatanár, rendező, a RÉV 
Színház vezetője és Erős Balázs, a MU Színház művészeti vezetője. 
 
A két zsűri a gyerekek produkcióit elemezte, szakmailag értékelte, a legjobbakat pedig értékes 
könyvutalványokkal jutalmazta. 
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MU, mint szervezet 
 
A MU Színház stábja jelenleg 11 főből áll (11 főből 2 fő a MU kávézó vendéglátásáért felelős). Ez egy 
évi közel 220 előadást befogadó, a színházban vagy külső helyszínen számos egyéb programot 
lebonyolító, érdekképviseleti, közszolgáltatási funkciót is ellátó, szerteágazó színházi és kulturális 
tevékenységet folytató szervezetnél rendkívül alacsony szám. Figyelembe véve, hogy mekkora teher és 
igény hárul a MU Színházra, ez így erőn felüli teljesítményt követel a szervezettől. A feladatok 
végrehajtásához átfogó szervezésre, a munkakörök kiszélesítésére, átstrukturálására, a stábtagok 
részéről többletfeladatok vállalására van szükség.   
A tevékenységek az alábbi feladatkörökre összpontosulnak: 

- Az intézmény irányítása, művészeti, gazdasági vezetése, ügyvezetői teendők ellátása, a 
szervezeti tevékenységhez kapcsolódó ügyek koordinálása: művészeti vezető-igazgató, 
gazdasági vezető, összesen 2 fő. 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, kapcsolattartás, 
közönségszervezés, marketing-PR feladatok leszervezése, ellátása: sajtós-PR, 
közönségszervező-marketinges, összesen 2 fő (1 fő gyakornok). 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása, titkári feladatok 
elvégzése, iroda vezetése, a kiegészítő tevékenységek ellátáshoz szükséges emberek (ruhatár, 
pénztár, ügyelet) munkájának megszervezése: titkár, összesen 1 fő. 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok leszervezése, lebonyolítása: 
programszervező, összesen 1 fő. 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó programok műszaki igényeinek ellátása, az épület 
műszaki vezetése, műszaki feladatok leszervezése, koordinálása, együttműködés az 
alkotókkal, gondnoki feladatok ellátása: műszaki vezető, összesen 2 fő 

- Az intézmény arculatához, kommunikációjához tartozó vizuális elemek megtervezése, 
kitalálása, PR-megjelenések, saját kiadványok grafikai munkáinak elvégzése: grafikus, 
összesen 1 fő. 

Működésünk hatékonyságát mutatja, hogy a komplexitás nemcsak a kínálatban, hanem a megszólított 
közönség életkorában is megmutatkozik. Tudatosan törekszünk arra, hogy kibújjunk annak az 
előítéletnek az árnyékából, mely azt állítja, hogy egy kortárs, független előadókat befogadó színház 
csak rétegközönséget tud megszólítani.  
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GAZDASÁGI MUTATÓK 
 

 
 
Költségvetésünk alapja természetesen az infrastrukturális vagy működési költségek: a bérek és 
járulékok, az overhead: a rezsiköltségek, az alapvető marketing kiadások, az épület fenntartásához 
szükséges költségek, valamint a szervezet működéséhez kapcsolható egyéb kiadások. Ezen felül 
szükséges előteremteni a működésünk szerves részét jelentő szakmai programunk költségeit is 
(művészeti tevékenység).   
 
A MU éppen ezért próbál számos egyéb forrást is bevonni tevékenységének finanszírozásába, és 
ezeket hosszabb távon hasznosítani. Évente 22-25 pályázaton indulunk el (hazai és külföldi 
alapokhoz egyaránt pályázunk), 1%-os felajánlásokat is kapunk évek óta. Bevételeinket 
maximalizáltuk azzal, hogy minden lehetséges termünket bérbe adjuk, illetve a színház kávézóját is mi 
magunk működtetjük (vállalkozási tevékenység). A forgalmazási keret (NKA pályázatok nem adnak 
lehetőséget ennek teljes fedezésére) szűkössége miatt rákényszerülünk a jegybevétel elosztására a 
fellépőkkel. 
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A grafikonból egyértelmű, hogy a színház folyamatosan növelte jegybevételét az elmúlt három évben. 
2017-hez képest 63%-kal, 2018-hoz képest 26%-kal, ami hatalmas teljesítmény.  
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KÖLTSÉGVETÉS

 
szürke/kiadás, 
narancs/bevétel 
 
A tárgyévi negatív eredmény a tavalyihoz képest csökkenő tendenciát mutat. Ez amellett különösen 
figyelemreméltó, hogy béremeléseket hajtottunk végre és kiadásaink is nőttek az előző évhez képest. 
De az aktív működésünk eredményeként befolyó bevételeink fedezték megnövekedett kiadásainkat és 
így az előző évi negatív eredményt is sikerült csökkenteni.  
Ugyanakkor ez a negatív eredmény nem veszélyezi a színház további működését, nem okoz likviditási 
problémát.  
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Ahogy látható, a központi költségvetésből az elmúlt években nehezen tervezhető egy állandó összeg. 
Ennek oka, hogy fő bevételi forrásunk a központi költségvetésből pályázatokból áll, melyek nem 
jelentenek előre tervezett, normatív támogatást. 
 
 
Mutatószámok:                                        2017                                  2018                              2019  
Központi költségvetés aránya:                58,1%                                48,9%                            52,9% 
SZJA aránya:                                           0,17%                                0,1%                             0,1% 
Egyéb bevétel:                                   31.650.243 Ft.                   38.078.000 Ft.             40.000.000 Ft.   
   
 
A vírusjárvány miatt sajnos a 2020-as évre való tervezésünket alapvetően átírta. Lehetetlenné vált az 
év elején tervezett szakmai és gazdasági mutatókat tartani, hiszen három hónapra karanténba is 
kényszerült a színház. 
Jelen pillanatban teljes a bizonytalanság és már most egyértelművé vált, hogy komoly károkat okozott 
működésünkben a járvány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egy színháznak szolgálni ke ll , értéket felmutatni , mely nem szűkülhet egy adott befogadói réteg 
íz lésére. Ezért is fontos hangsúlyoznunk: a MU Színház folyamatosan szeretne minden korosztály 
számára programot kíná lni . 
Ennek eredménye, hogy a MU Színház látogatottsága, fizető néző és látogató, résztvevő száma közel 
20.000 volt a 2019-es évben ! 

Emellett a MU saját 10-15 főből álló önkéntes stábot is foglalkoztat. Az önkéntesek segítenek a 
k iegészítő munkák elvégzésében (ruhatár, ügyelet, jegyszedés) , valamint részt vesznek a MU szakmai 
munkájában is (irodai munkák, PR-kommun ikáció) . 

Mivel a befogadás mellett a közösségteremtés is a színház vállalt feladata, nem a klasszikus befogadói 
stratég ia alapján dolgozunk. A klasszikus befogadói att i tűd a szakmailag el ismert, minőségi produkciók 
és a közönség érdeklödését hamar kiváltó elöadások repertoárszerű befogadására helyezi a hangsúlyt. 
A MU vállalt és fontos szakmai feladatai nem ennek a befogadói gesztusnak kedveznek. A 
kockázatválla ló, még nem ismert, alu lról szerveződő projektek e l őtérbe kerülése , a sokfajta formában 
kommuniká ló, sokszínű repertoár létrehozása, és a nemcsak e lőadásban gondolkodó művészeti 

projektek befogadása a MU szakmai terepe. Ennek része saját színházi tevékenysége is , mely a 
közösségi feladatvállalását erősíti a színháznak. Az edukáció, a tehetségkutatás is fontos része a 
működésünknek , mely a MU-ban rengeteg idö- és energia befektetéssel jár. Az épület reggel 10-től este 
10-ig kínál szakmai programot az érdek lődőknek , számos színházi nevelési programmal, táncórával , 
közösség i programmal. Így a MU szakmai aktivitása folyamatosan nő , látogatóinak száma emelkedik. 

Összességében elmondható, hogy a MU Színház egy nagyon mozgalmas, intenzív és szakmai 
szempontból is kimagasló éven van túl. A beszámolóból is látható, hogy a színház 
tevékenysége, a kicsi stáb ellenére is sokrétű, innovatív és nyitott maradt. A 2019-es évi 
működési pályázaton, az utóbbi évekhez hasonlóan, a szakmai kuratórium az egyik 
legmagasabb pontszámmal értékelte a színház tevékenységét a független befogadó színházak 
között. 

Ezek mellett a MU működésének egyik legfőbb eleme, a kerület kulturális, társadalmi életébe 
való integrálódása is tovább folytatódott. Ezt a folyamatot, ezt a működést, a kerülettel való 
együttműködést kívánjuk szélesíteni 2020-ban is. Ennek jegyében a színház ismét igényelte a 
Színházművészeti és Táncművészeti Bizottságtól, az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2011. évi LXXXVI. törvény alapján, 
hogy 2021-től kiemelt minősítést kapjon, mint előadó-művészeti szervezet. 

1 Q 
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2019

Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek:
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási
tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok,
pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági
társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az
általuk alapított intézmények, iulletve jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a  Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám: 18057447 Statisztikai főtevékenység: 9001 Megye: 01

Neve: MU Színház /Egyesület/

Címe: 1117 Budapest 11. ker.,KÖRÖSI J U 17

Beérkezési határidő: 2020.06.10

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc90

Nyilvántartási szám:

1156

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Erős Balázs elnök 06-1-209-4014 balazs@mu.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Kelemen Tamás könyvelő 06-20-556-7010 kelelmen.tamas@esztom.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


1. Alapadatok

01

A nonprofit szervezetnek van-e adószáma? 1=van

A nonprofit szervezetnek nyilvántartásunk szerint törzsszáma
(az adószám első 8 számjegye):

18057447

Amennyiben az általunk megadott törzszám pontatlan, kérjük, értelemszerűen
javítsa, ha pedig hiányzik, kérjük adja meg a törzsszámát!
Ha valóban nem rendelkezik adószámmal, írjon be nullát

02

A nonprofit szervezet nyilvántartásunk szerinti jogi, szervezeti formája:

egyesület (klub, kör, társaság stb.), szövetség

Helyes a fenti besorolás? 1=igen

03
Amennyiben a szervezet jogi formája nonprofit szervezet által alapított
intézmény, kérjük, adja meg a fenntartó szervezet törzsszámát,
amennyiben civil szervezet jogi személyíségű szervezeti egysége, adja
meg az anyaszervezet törzsszámát!

A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja
nyilvántartásunk szerint:

04

0133 0133 Előadó-művészet

Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR  kategória jellemző-e a
szervezetükre! 1=igen, jellemző

05 A szervezet alapítási éve: 1994

06
A szervezet 2019-ben

1=működött (vagy akkor kezdte működését), és jelenleg is működik
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(Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet nem működött!)

2. Adatkarbantartás

01

A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET

Akarja javítani a fenti nevet? 2=nem

02

A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem

03

A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem
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Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám

BUDAPEST1117 KŐRÖSI JÓZSEF U. 17. 1 2094014

Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám

BUDAPEST1117 KŐRÖSY JÓZSEF U. 17 1 2094014

A képviselő e-mail címeA szervezet hivatalos képviselőjének neve

ERŐS BALÁZS



04

A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem

05 A szervezet postai
elérhetősége:

06 A szervezet e-mail címe:

07
A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail
címének a nonprofit regiszterben  illetve a Civil Információs Portálon történő
közzétételéhez?

2=nem
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A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve

Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám



3. Alapinformációk

01 Az alapítás éve: 1994

02
 A szervezet közhasznúsági státusa 2019-ben:

4=közhasznú, és korábban is az volt

03

 A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, támogatói, a szolgáltatatásait igénybe vevők
köre alapján)

7=országos

04

Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)?
Legalább egy választ adjon meg!

01=kultúra1. válasz:

2. válasz:

3. válasz:
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 4.  Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

01

Voltak-e szervezetüknek 2019-ben nyilvántartott magánszemély tagjai 1=igen

02

Volt-e szervezetüknek 2019-ben fizetett alkalmazottja? 1=igen

Ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a bér- és járulékköltségeknek szerepelnie kell a 8. tábla 02. sorában.

03

Volt(ak)-e 2019-ben a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló
személyek?

1=igen

 Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 04 és 05 kérdéseknél ne vegyék számításba!

04

 Volt-e szervezetüknek 2019-ben – a szervezettel önkéntes jogviszonyban
nem álló – rendszeresen   dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?

2=nem

05

 Végeztek-e alkalmanként – a  szervezettel önkéntes jogviszonyban nem
álló –  magánszemélyek a szervezetük részére 2019-ben önkéntes munkát?

2=nem
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Ha igen, azok száma (fő)

Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő létszámcsoportot!

02=11–30 fő

Ha igen,  teljes munkaidőben – heti 40 órában – foglalkoztatottak száma (fő) 5

2 részmunkaidőben – legalább heti 20 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

1részmunkaidőben – kevesebb mint heti 20 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

Ha igen, a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő) 11

6egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra)



5. Főbb mérlegtételek, 2019. december 31. ezer Ft-ban
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Eszközök Források

01  Pénzeszközök 57 719

02       ebből: Készpénz (pénztár)

03  Követelések 5 903

04  Készletek 757

05  Befektetett eszközök 5 422

06 Saját tőke 44 446

07 Bankhitelek 0

08 Szállítói tartozások 710

09 Egyéb kötelezettségek 3 031

10 Mérlegfőösszeg 69 801



6. A nonprofit szervezet bevételei 2019-ben (Kérjük pénzforgalmi szemléletben
kitölteni!) ezer Ft-ban

Megnevezés

Összes bevétel Ebből: pályázat útján
nyert (ezer forintban)

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a b (b <= a)

7. Adott támogatások, juttatások, adományok 2019-ben ezer Ft-ban

Megnevezés

Pénzbeni (pályázati)
támogatás, juttatás,
adomány, ösztöndíj,
pályadíj, segély stb.
(továbbutalások is)

A szervezet által
vásárolt,

továbbadományozott
természetbeni juttatás

értéke

Az összegnek szerepelnie kell a 8. tábla 03. sorában is!

01 Összes pénzbeni és természetbeni támogatás

8. Költségek (ráfordítások) 2019-ben ezer Ft-ban

01 Anyagjellegű ráfordítások 57 105

02 Személyi jellegű ráfordítások 22 865

03 Összes egyéb ráfordítás 1 798

04 Hiteltörlesztés

05 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetések

06 Összes kiadás és költség (01+02+03+04+05) 81 768
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01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)

02 Összes központi állami támogatás 44 956 44 956

03 Összes önkormányzati támogatás 2 800 2 800

04 Összes belföldi magántámogatás, pénzadomány 3 640 3 640

05 Összes külföldi támogatás, pénzadomány

07 Összes alap-, illetve közhasznú tevékenység
bevétele 22 576

08 Összes gazdálkodási bevéte 6 818

09 További,
az előzőek
egyikébe

sem sorolt
bevétel

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön

10

fentiekbe nem sorolható bevételek,
összesen

11 Összes bevétel 2019-ben
(02+03+04+05+06+07+08+09+10) 80 790 51 396

06 Összes tagdíjbevétel (egyéb tagi hozzájárulások
és szolgáltatási díjak nélkül

(Kérjük részletezve
összeggel megnevezni!)
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