
EL!SZÓ 

Pár napja megkaptuk az Magyar Nemzeti Vagyonkezel! Zrt. levelét, hogy a Budapesti Kamaraszínház 
ügyvezet! igazgatói állására benyújtott pályázatunk nem nyert.  
Az elmúlt hetekben mindenféle hírek, indulatok jutottak el hozzánk, okos elemz! írások, értetlenked!, 
vagdalkozó írások jelentek meg, így talán itt az ideje, hogy pályázatunkat nyilvánosságra hozzuk. Tesszük ezt 
azért is, mert a látszat ellenére nem gondoljuk, hogy munkánk teljesen felesleges volt, reméljük a felvetett 
elképzelésekhez találunk majd partnereket, tovább lehet gondolkozni, vitatkozni.  
A modellben, amelyet pályázatunkban 5 oldalban felvázolhattunk (a kiírás ennyiben maximalizálta a 
terjedelmet), olyan színházi és kulturális m"ködést és jelenlétet ígértünk, amely együttm"ködésekr!l, szabad 
terekr!l, új kulturális és gazdasági lehet!ségekr!l szól. Elismerve és tisztelve a Kamaraszínház m"vészeit, a 
társulatot kívántuk er!síteni, és leginkább azokat a gondolatokat próbáltuk megfogalmazni, amelyekr!l évek 
óta beszélnek a színházi, a kulturális szakma, a kreatív iparág legfontosabb, európai mintákat is ismer! 
szakemberei – többnyire eredménytelenül. 
Nem a vezet!i pozíció érdekelt minket – felel!s alkotók vágyait, nézeteit próbáltuk képviselni. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy most mindezt megosztjuk a szakmával, a közönséggel. 
Tekintettel arra, hogy pályázatunkban megpróbáltuk betartani a szakmai, formai igényeket, az alábbiakban 
kiemelnénk a legfontosabb elképzeléseinket. 

Pályázatunk teljes egészében elérhet! itt: Horgas Péter.pdf 

A PÁLYÁZAT RÖVIDÍTETT KIVONATA: 

Bár a pályázati felhívás egy felel!s személy megjelölését feltételezi, dolgozatunkat közösen, több barátunk, 
munkatársunk bevonásával készítettük el. Pályázatunk szerint a színház vezetését, ügyvezet! igazgatóként 
Horgas Péter (a pályázat benyújtója), m"vészeti vezet!ként Dömötör András látná el.  
A Kamaraszínház terei, játszóhelyeinek elhelyezkedése és financiális helyzete megteremtik a lehet!séget, hogy 
a színházi és a szélesen értelmezett kulturális területen megindulhasson, illetve folytatódhasson a megkésett 
generációváltással együtt a léptékváltás is. Meggy!z!désünk, hogy ezt a váltást lehet érzékenyen, kollégáinkat 
tisztelve lebonyolítani.  
Koncepciónk egyik legfontosabb eleme tényre épül: a Kamaraszínház sajátossága, hogy a három játszóhely 
mindegyike stúdió jelleg", még a legnagyobb is. A színházak m"ködtetése során mindig dönt! tényez! a 
néz!szám. Különösen most, a gazdasági válság idején, az évadkezdés eddigi riasztó statisztikái alapján úgy 
t"nik, a nagyobb épületek végleg elhagyják a kísérletez! próbafolyamatokat és el!adásokat, hiszen biztosra kell 
menniük. A Kamaraszínház esetében a kötelez! néz!szám kedvez!bb egy-egy el!adásra lebontva, tehát ez 
lehetne az a kísérletez!, nyitott zóna, amely nélkül nem létezhet színházi kultúra egy európai országban. 
- A kulturális közeg 
A helyszín, Budapest belvárosának sajátos része, új közönséget is termelt. Ez a jelent!s potenciális néz!- és 
látogatóréteg vágyik arra, hogy közösséget, kulturális területet találjon, a színháznak pedig elengedhetetlenül 
fontos, hogy pontosan megértse ezeket a vágyakat. 
- A lokális jelenlét  
A színház igyekezzen meghatározni, majd megjeleníteni lokális szerepét, viszonyát a két kerülethez, a 
belvároshoz, akciókat szervezzen a helyi lakosok bevonásával, megismerésével. Vegyen aktívan részt az 
önkormányzatok, az egyes területek fejlesztési terveiben, kezdeményezzen kulturális alapú fejlesztéseket, 
változtatásokat.  
- A kockázatok 
A fenti programot akkor lehet biztonságosan lebonyolítani, ha az évek óta halogatott és bizonytalan tulajdonosi 
változás nem befolyásolja a színház gazdasági lehet!ségeit. 
A gazdasági válság negatív hatásait a színház managementjének más forrásokból kell megoldania. 



A színház elodázhatatlan technikai korszer"sítését, állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 
Elgondolásainkat több színházi szakemberrel megbeszéltük, illetve az elmúlt évek kreatív színházi gondolatait 
igyekeztünk megjeleníteni.  
Az általunk vezetett színházat szeretnénk minél nyitottabbá, demokratikussá és átláthatóvá tenni – ezért a 
következ! alapvetéseket tesszük:  
A társulat 
A társulati létezésben hiszünk. Igazi eredményeket csak így lehet elérni, de ez csak több évi közös munka után 
és hosszú távú koncepció mellett lehetséges. Nem gondoljuk, hogy a mostani társulatot szét kellene verni. 
Világos, teljes mértékben szakmai kritériumokra épül! koncepcióval, jóval kevesebb, viszont egységes, 
határozott ízlést és színházi gondolkodást behozó vendégm"vész mellett, nagyrészt új rendez!k irányításával 
kell közös munkába fogni. Senkivel szemben nincs el!ítéletünk, s bízunk benne: ez kölcsönös lehet. Több olyan 
rendez!t hívnánk meg az els! években, akik ismerik és szeretik a társulatot, és saját elképzeléseinket 
fokozatosan, de viszonylag hamar (egy évadon keresztül) vezetnénk be. Az átmeneti évben minden társulati 
tagnak lehet!séget biztosítunk, hogy aktív részese legyen a Kamaraszínház új arculatának megjelenésében.  
Társadalmi felel!sségvállalás 
Kultúrával, tehát kommunikációval foglalkozó intézmény lévén, fontosnak tartjuk, hogy a társulat kimozduljon 
a megszokott színházi keretekb!l, és olyan helyeken is fellépjen, ahol csak ritkán láthatnak színházat, vagy a 
megjelenés társadalmi, kulturális szempontból fontos, amely végs! soron a társulat, a Kamaraszínház számára 
is lényeges tanulást, önismeretet, csapatépítést és fejlesztést jelenthet.  
A már ismert börtön-színház mellett id!sek otthonaiban, menhelyeken, különböz! állami intézményekben, 
gyermekfalvakban, kiemelked!en hátrányos helyzet" településeken lépnének fel a társulat m"vészei, hiszen 
nem beszélhetünk addig európai kultúráról, amíg sokan nem jutnak el a különböz! kulturális szolgáltatókhoz. 
Alapvet! feladatnak tartjuk a színház teljes kör" akadálymentesítését a mozgássérültek, a hallássérültek, a 
vakok és gyengénlátók, az értelmi fogyatékosok számára 
Studio a studiumnak 
Elképzeléseinkben rendkívül fontos szerepet játszik a folyamatos képzés. A workshopok az egyes produkciók 
szellemi, lelki és fizikai el!készítését is segíthetik. Elengedhetetlen, hogy a magyar színházi szakma 
megismerjen alapvet! színházi gondolkodásokat, technikákat. Ezért a legjelent!sebb színházi mestereket, 
tanárokat szeretnénk egy-egy mesterkurzusra felkérni, együttm"ködve a különböz! oktatási és nemzeti 
kulturális intézményekkel, többek között az ITI-vel. 
Szeretnénk kialakítani a m"vészeti és médiaiskolákkal, intézményekkel az együttm"ködés különböz! formáit, 
lehet!ségeit, hiszen az Ericsson Stúdió megnyitásával remek alkalom mutatkozik a legfrissebb színházi 
gondolatok bemutatására.  
Alapvet!nek tartjuk a m"szaki, gazdasági, majd m"vészi, kulturális tevékenységek összehangolását a környez! 
kulturális intézményekkel. Ezek az együttm"ködések új pályázati lehet!ségeket, más források elérését, a lokális 
kapcsolatok er!sítését is jelenthetik. 
Szeretnénk felidézni, folytatni a beavató színház intézményét, új, korszer" formában és technikával. 
Andrássy-bérlet 
A 2010/11-es évre már létrehoznánk az ún. “Andrássy-bérletet”, mely a városban egyedülálló kulturális termék 
lehetne. Az “Andrássy-bérlet” az Andrássy út mentén található kulturális intézmények közös bérlete. Célja, 
hogy tematikus (többnyire egy-egy évfordulóhoz köt!d!), összekapcsolódó kulturális attrakciókat közvetítsen a 
közönségnek.  
BUKK 
Az elmúlt év egyik jelent!s kulturális eseményének tartjuk a Budapesti Kulturális Klaszter létrejöttét. 
Ez az alulról kezdeményezett összefogás remélhet!en példaérték" mintája lesz a szinergikus, progresszív 
együttm"ködéseknek, így a BUKK tagjaival és magával a szervezettel örömmel dolgoznánk, lehet!ségeinkhez 
képest befogadnánk kezdeményezéseiket.  
Ernst Múzeum 
Az Ernst Múzeummal természetesen és logikusan adódna az együttm"ködés lehet!sége, mely az egész 
Nagymez! utcára jótékony hatást gyakorolna.  
 
 



Kis területen sok színház  
A környéken több, magát “m"vészszínházként “ vagy “polgári színházként” meghatározó intézmény található. 
Ezek fontos pontjai a magyar kultúrának, er!síteni, támogatni kell !ket. Az általunk elképzelt színház (stúdió 
jellegéb!l is következ!en) saját arculatát, m"ködését is kitalálva inspiráló, új formákat keres!, szabad kulturális 
helyszín szeretne lenni, amolyan “off-Brodway” típusú intézményként m"ködne, támaszkodva a magyar 
kultúra meghatározó újítóira, Kazinczytól Kassákig, Csokonaitól Örkényig. 
M"ködésünket segítheti a környéken található színházak és kulturális intézmények támogatása – eddigi pozitív 
visszajelzéseik szerint erre számíthatunk. 
A színház nyári bázisa, egyes workshopok helyszíne a Zsámbéki Kastély lenne, melynek üzemeltet!jével elvi 
megállapodást is kötöttünk 
Az el!adások 
Egy er!s társulat kialakításához természetesen id! szükséges: szilárd rendez!i bázist kell szervezni, és 
megtalálni a közös nyelvet a hellyel. Jó volna, ha friss diplomások szerz!dhetnének ide, illetve új lehet!ségeket 
kaphatnának alkotók: filmrendez!ket kérnénk fel színházi munkára, nagy tapasztalatú színházi rendez!ket 
pedig szokatlan helyzetekbe hoznánk. A bemutatók egyrészt kortárs magyar és külföldi darabokból állnának, 
másrészt klasszikusok újraértelmezéseib!l, de kiemelten fontos szempont volna olyan el!adások létrehozása, 
amelyek nem hagyományos darabokból készülnek. (Évadterv a teljes pályázati anyagban) 
 
A Budapesti Kamaraszínház Nonprofit Kft. szervezeti, vezetési, m"ködési struktúrájára vonatkozó 
elképzelések 
 
Akár a gazdasági területen, az egyes produkciók szervezésében is alapvet!en a projekt-szemlélet uralkodna, 
amely azt jelenti, hogy minden produkciót önállóan tartunk számon, a felel!s vezet!t!l az elszámolásig. 
A színház munkáját M"vészeti Tanács segítené, amely képviseli az oktatási intézményeket, az Andrássy-bérlet 
intézményeit, a külföldi kapcsolatokat. A M"vészeti Tanács állandó és cserél!d! tagokból állna. 
A rendez!kar folyamatosan figyelemmel kíséri a társulat és a produkciók tevékenységét, havi rendszerességgel 
ülésezik, a bemutatók el!tt két héttel, majd egy héttel megtekinti a készül! el!adásokat.  
A színház jelenlegi munkaköreit egyel!re megtartjuk, esetleges változtatásukra a szerz!dések, a jogok, a 
kötelezettségek, illetve a lehet!ségek teljes kör" megismerése után kerülhet sor, indokolt esetben. 
(A csatlakozó, támogató alkotók névsora a teljes pályázati anyagban) 
 
Marketing, PR, bels#-küls# kommunikációs stratégiai elképzelések 
 
A PR és a nemzetközi kapcsolatok területeit a színházban meghatározónak tartjuk, munkájukat szükség szerint  
kívánjuk er!síteni.  
Minél hamarabb változtatni kell a színház arculati megjelenésén, a honlap napi frissítésével, új arculati elemek 
gyártásával és használatával fokozatosan ki kell építeni az új és korszer" audiovizuális felületeket. 
A megszokott, és kevésbé hatékony reklámfelületek mellett meg kell tervezni és szervezni, illetve napi szinten 
m"ködtetni kell a különböz! közösségi oldalakon a megjelenést. 
Rendszeres találkozókkal, személyes beszélgetésekkel, a színház teljes átláthatóságával szeretnénk kialakítani a 
feln!tt, demokratikus és felel!sségteljes légkört. Ebben segíthetnek az el!készít! workshopok, amelyek 
hozzájárulhatnak egy-egy produkció társulaton belüli sikeréhez is. 
Brand építés. Ez a kifejezés bár idegennek t"nik a kultúrától, mégis pontosan fogalmazza meg szándékunkat, 
hogy a színház neve minél el!bb valóban márkanév legyen, biztonságot és min!séget jelentsen. 
A meglév! vendéglátói egységeket is átalakítanánk, nyitottabbá tennénk a nagyközönség számára.  
 
Bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttm"ködések tervezete 
Kapcsolódás a 2010, 2011 kulturális eseményeihez 
A jöv! évben az ország kivételes kulturális kihívások el!tt áll. Az, hogy Pécs lesz Európa Kulturális F!városa, 
majd a soros EU-elnökség nagy lehet!séget jelent hazánknak és a magyar kultúrának. Ezt a fokozott 
érdekl!dést a magunk módján szeretnénk kihasználni, és olyan m"vészeti projekteket megszervezni és 
lebonyolítani, amelyek mögött megjelenhet a magyar, a budapesti kulturális, kreatív ipar. 



Szoros, igazi partneri viszonyt szeretnénk kialakítani a határon túli magyar és más nemzetiség" színházakkal, 
mert azt gondoljuk, ha kis mértékben is, de a magunk módján hozzájárulhatunk szomszédaink jobb 
megértéséhez, elfogadásához. A Budapesti Kamaraszínház kialakított kapcsolatrendszerére alapozva, további 
együttm"ködéseket kezdeményeznénk. 

Gazdasági stratégia a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítására 
 
Kevesebb vendégm"vészt kívánunk meghívni, hiszen célunk a hivatalos társulat pozíciójának er!sítése, ezért az 
itt felszabaduló forrásokat képzésekre, workshopokra, a társulati tagok fizetésemelésére, technikai 
fejlesztésekre fordítjuk. 
A színház mint közösségi tér, mint üzemi egység, különös tekintettel integrációs és koordinációs 
tevékenységére, jó eséllyel pályázhat a különböz! Operatív Programokra, illetve az Európai Unió vonatkozó 
forrásaira. A színház nyitásával, “társadalmiasításával”, a különböz! hálózati rendszerek, együttm"ködések 
kiépítésével, olyan potenciális támogatói köröket érhetünk el, amelyeknek érdekük lehet az intézmény, illetve a 
programok támogatása. 
A színháznak minél el!bb és minél több területen át kellene térnie a projekt alapú szemléletre és gazdálkodásra. 
Ezt részben az esetleges pályázatok is indokolttá teszik, másrészt így pontosan nyomon követhet! egy-egy 
produkció, esemény gazdasági státusza. 

A Budapesti Kamaraszínház Kht. rendelkezésre álló 2007. és 2008., s majd a 2009. évi beszámolója és 
közhasznú jelentése mögötti részletes kimutatások, a szerz!dések, kötelezettségek, jogi státuszok pontos 
ismerete után lehet részletes képet kapni a Kht. anyagi helyzetér!l, lehet!ségeir!l. Így kiindulópontnak csak a 
pályázati kiírásban jelzett 439,4 millió forintot lehet alapul venni. 
 
A színház üzleti modellje: 
 
Az üzleti modellben azzal foglalkoztunk, honnan, milyen módon és szerkezetben származnak a színház 
bevételei, illetve mik jelentenek kiadásokat, és hogyan, milyen szerkezetben jelentkeznek a költségek. 
A közvetkez! ötéves id!szakban az alábbi támogatások várhatók: 
- állami: misztérium/önkormányzat által nyújtott támogatás - NKA támogatások – Artisjus - NFÜ-t!l pályázati 
úton nyert támogatások - egyéb különböz! támogatások - szponzoráció  
Az eseti jelleggel, küls!s szervezésben megvalósuló eseményekre bérbe adhatók technikai eszközök, amit!l 
szintén várható bevétel. 
A jegyértékesítés bevételét az el!adások és a különböz! produkciók és egyéb események belép!díjai adják.  
A küls!s produkciók esetenként növelhetik az átlag néz!számot. 
A teremkiadás közvetlen költségei els!sorban olyan tételekb!l állnak, amelyek a programszervezés és 
megvalósítás fix költségein felül jelentkeznek azáltal, hogy a küls!s program szervez!jének, a bérleti díj 
fejében a Színház bizonyos szolgáltatásokat nyújt.  
A saját szervezés" események közvetlen költségei alapvet!en a színházi tevékenység, el!adások díjaiból, a 
szükséges díszletek, jelmezek, kellékek, technikai berendezések és kiegészít!k költségeib!l, áraiból, az egyes 
eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások díjaiból, valamint a kapcsolódó marketing költségekb!l állnak. 
Az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat a bérleti díj, az épületek rezsije, a hozzájárulások, a telefon 
és internetdíj, a takarítás költségei valamint a biztonsági szolgálat díja jelentik. 
A projektben ellátott funkcionális feladatokat és munkát szolgáltatásként vesszük figyelembe, amit a 
projekteket m"ködtet!, szerz!désben álló cégek, vállalkozások nyújtanak. A szolgáltatások után havi fix díjjal 
kalkulálunk, így ezeket a projektek szervezéséhez és megvalósításához kapcsolódó fix kiadásként vesszük 
figyelembe. 
 
Meglátásunk szerint csak egy ilyen, minden területet érint!, átfogó programmal lehet alapvet! változást elérni. 
Becsült számításaink szerint ez biztonsággal finanszírozható.   Pályázatunk egy lehetséges, átgondolt ajánlat a 
döntéshozóknak. 

 


