
MEGYERI LÁSZLÓ

TÁRSASÁG A KÖZ HASZNÁRA
címet és a benne foglalt gondolatokat fél-
re ne értse senki. Társaságon nem a jól
működő színházi lobbyt értem - bár e
társaság létezik és sikeresen működött
az elmúlt években -, és nem szánom iro-
nikusnak a köz hasznára való utalást

sem. Sok éve színházi közgazdaként és az
említett társaság tagjaként veszek részt a
szakma túlélésért folytatott harcában, és - mint
ezt gyakran hangoztatjuk - ez a harc eddig
még eredményes-nek bizonyult.

Gondolataim inkább egy jelenségről, vagyis
a legújabb struktúraváltási koncepció körüli re-
ményekről és azok szétfoszlásáról, valamint a
legújabb, mindent megoldó ötletről, a közhasz-

nú társaságról szólnak.
A színházi szakma komolyabb sérülés nélkül

vészelte át a nyolcvanas évek végének és a ki-
lencvenes évek első felének kultúraromboló
változásait. A siker okait nem e cikk keretében
kell elemezni. Az azonban érezhető volt, hogy a
költségvetési intézményi forma egyre erősebb
kötöttségekkel jár. Kerestük és keressük azt a
modellt, amelyben megtartható az atyáskodó
állam és önkormányzat támogatása, a műkö-
dést azonban nem korlátozzák a merev költ-
ségvetési intézményeknél használható, a ru-
galmas és kiszámíthatatlan színháznál azon-
ban betarthatatlan szabályok.

Ebben az időszakban jöttek létre a kvázi, il-
letve tényleges színházi vállalkozások, és - ki-
csiben és kis kockázattal - modellszerűen tisz-
tázódott, hogy a vállalkozási alapú, piaci szín-
ház a mai magyar viszonyok között megvalósít-
hatatlan. Megjelent megváltó ötletként a non-

profit szervezetként való működés gondolata,
és mindenki a nonprofit törvény hiányával, a
terület szabályozatlanságával magyarázta,
hogy nem jöttek létre ilyen színházak. Az
alapítvány ma Magyarországon - tisztelet a
kivételnek - a kétoldalú adónyerés eszköze. Az
állam - ennek tudatában, saját szabályozási
hiányosságait azonban pótolni képtelenül - a
folyamatos szabálymódosítás, korlátozás
politikáját folytatja az alapítványokkal
szemben, s ezzel bizonytalan helyzetet teremt.
Az alapítvány tehát mint nem klasszikus
nonprofit működési forma, ám annál
bizonytalanabb jövő előtt álló jogintézmény,
kiesett a választható lehetőségek közül.

1994-ben végre megnyílt a közhasznú társa-
ságok létrehozásának lehetősége. Zokon vet-
tük azonban, hogy a jogi szabályozás a
színházat nem sorolta a számba jövő
közhasznú tevékenységek közé.
Protestáltunk, küzdöttünk, hogy
bekerülhessen e körbe a színház is. Jó-
magam Szabó lstvánnnal együtt egyik kezde-
ményezője voltam a szabályozás kiterjesztésé-
nek. Amikor ez végre megtörtént, és út nyílt az
átalakulás előtt, több önkormányzat komolyan

elgondolkodott a színházfenntartásnak és -mű-
ködésnek ezen a módján. Érdemi átalakulási
szándék azonban a kőszínházak esetében nem
született.

Minta folyamatban részt vevők egyike, talán
hamarabb szembesültem néhány problémával
és kérdéssel, mint kollégáim, vagy mint az ön-
kormányzatok, ezért úgy gondolom, érdemes
elemezni, hogyan is zajlott le az ötlet fel-, majd
elvetése.

A beszélgetések, viták során a koncepció-
kezdemények kidolgozásakor egyértelművé
vált, hogy nem elemeztük elég alaposan a köz-
hasznú társaság lényegét, a közhasznúság fo-
galmát, valamint ezeknek a színházi szakmára
való adaptálhatóságát. A következőkben ezt
igyekszem pótolni. Remélem, közgazdász
módra, de elsősorban mégis színházi ember-
ként tudom megfogalmazni a véleményemet,
oly módon, hogy ez az írás érthető, érzékletes
legyen, és akár ellenvéleményeket is
kiváltson.

I. Mi a közhasznú társaság?

A közhasznú társaság jogi definíciója a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvének, 1995.
évi IV. törvényében található meg. A Ill. cím (A
jogi személyek) VI. fejezete (A jogi személyek
egyes fajtáira vonatkozó külön rendelkezések)
alatt található a legfontosabb polgári jogi jellem-
zők megfogalmazása. Érdemes áttekinteni a
fejezetben található további címek felsorolását:

Állami vállalat:
Egyéb állami gazdálkodó szerv;
Szövetkezet;
Jogi személyiségű gazdasági társaság;
Közhasznú társaság;
Egyesület és köztestület:
Egyes jogi személyek vállalata;
Leányvállalat;
Alapítvány.
A közhasznú társaság 1994. január elsejétől

került be a felsorolásba, az 1993. évi XCII. tör-
vény 3. §-ával. A Polgári Törvénykönyv
módosítása nem nyitotta meg az utat az előtt,
hogy az egyébként közhasznúnak ítélt
feladatokat (így a színház feladatkörét is)
automatikusan köz-hasznú tevékenységgé
lehessen átsorolni. 1994-ben a közhasznú
tevékenységet feladat-hoz kötve (SZJ-szám
szerint) a társasági adóról szóló, 1991. évi
LXXXVI. törvény 9. számú mellékletének B
pontja sorolta fel. Ide tartozott a te-
lepülésfejlesztési és fenntartási feladatok egy
részének (parkosítás, ivóvízellátás, személy-
szállítás stb.) profitérdekelten és vállalkozási
formában történő ellátása, található azonban a
felsorolásban kulturális szolgáltatás (múzeumi
szolgáltatás, kiállítás) is.

A kör tehát, melyet a felsorolás lefed, nem ti-
pikusan nonprofitjellegű, hiszen például a me-
netrendszerű helyi vagy távolsági személyszál-
lítás, valamint a munkaerő-közvetítés vállalko-
zási alapon és általában profitszerzési céllal
működik, közös vonás azonban, hogy
valamennyi tevékenységnél megtalálható a
közhasznúság ismérve. A Társasági adótörvény
1995. évi módosítása tovább bővítette a
közhasznúnak ítélt tevékenységek körét; így
került be ebbe a körbe a színházi
tevékenység.

Érdemes először a közhasznúságot mint fo-
galmat definiálni. A Polgári Törvénykönyv 57. §
(1) szerint közhasznúnak „a társadalom közös
szükségleteinek kielégítését nyereség- és ha-
szonszerzési cél nélkül szolgáló" tevékenység
minősíthető. A vállalkozásnak tehát:

a) alkalmasnak kell lennie profittermelésre;
b) közösségi szükségletet kell kielégítenie;
c) a nyereséget vissza kell forgatnia a kö-

zösségi feladat ellátásába.
A közhasznú tevékenység mellett tehát je-

len van egy nyereséges tevékenység is, ám
ennek profitja a közhasznú tevékenység ellá-
tásának színvonalemelését szolgálja. Műkö-
dési szabályait tekintve a közhasznú társaság-
ra alapvetően a korlátolt felelősségű társasá-
gokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
Közhasznú társaságot bármely természetes
vagy jogi személy alapíthat, illetve bármely
korlátolt felelősségű társaság átalakulhat köz-
hasznú társasággá. (Ez utóbbi lehetőség tör-
vényi rögzítése kiválóan mutatja azt a törvény-
hozói feltételezést, miszerint a közhasznú tár-
sasággá történő átalakulást elsősorban vállal-
kozási irányból várták és várják. A közhasznú
társaságnak tevékenysége ellátásához szer-
ződést kell kötnie a feladat ellátásáért felelős
szervvel. Működésének ellenőrzését felügyelő
bizottság és könyvvizsgáló látja el.) A köz-
hasznú társaság tehát alapvetően nonprofit te-
vékenységet folytató, ám nyereséges tevé-
kenységet is végző vállalkozás, amely a kö-
zösségi szükséglet kiszolgálása fejében adó-
kedvezményekhez jut.

II. Hogyan adózik
a közhasznú társaság?

Általános - de téves - vélekedés szerint a
közhasznú társaság adómentes. Fontos elő-
ször ezt a kérdést tisztázni, hiszen a későbbi
vizsgálatoknál, számításoknál ismerete elen-
gedhetetlen.

A Társasági adótörvény 10. § (1)-e az alábbi-
ak szerint fogalmaz:

(1) Nem kell az adót megfizetnie
f) a közhasznú társaságnak az .....................

adóalap olyan része után, amelyet a közhasznú
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tevékenységből elért bevétel képvisel az összes
bevételen belül.

Ez a meghatározás különböző elméleti lehe-
tőségeket vet fel. A közhasznú tevékenység le-
het veszteséges, nullszaldós vagy nyereséges.
A vállalkozási tevékenység csak nyereséges
lehet.

A közhasznú tevékenység mentesíti a céget
a nyereségadó egy részének befizetése alól.
Viszonylag egyszerű képlettel kiszámítható,
hogy a különböző tevékenységek meghatározott
arányánál és a nyereségesség mértéke alapján
milyen nagyságrendű adómegtérülés várható.
Így felállítható egy olyan elméleti modell,
amelyből kiderül: hány százalékos vállalkozási
aránynál érhető el az a szint, ahol a vállalkozás
nyeresége már fedezi a közhasznú tevékenység
veszteségét. Az adómegtakarítással elért
nyereséget, többletet természetesen vissza kell
forgatni a közhasznú tevékenység ellátására,
nyereségként kifizetni nem lehet.

III. Milyen jogszabályok
vonatkoznak

a közhasznú társaságra

Mint korábban már írtuk, a közhasznú társaság
logikailag közelebb áll a vállalkozásokhoz, mint
a költségvetési intézményi formához. Működé-

sét alapvetően a társasági törvény határozza
meg, s mivel nem költségvetési intézmény,
ezért munkavállalói a Munka Törvénykönyve
rendelkezéseinek megfelelően látják el felada-
taikat. Felsorolható néhány olyan ismérv, amely
alapján a költségvetési intézményt, a közhasz-
nú társaságot és a klasszikus vállalkozást
össze lehet hasonlítani.

Az alábbi táblázat is mutatja, hogy a
közhasznú társaság inkább tekinthető korláto-
zott lehetőségekkel működő, ám adózás szem-
pontjából előnyös vállalkozásnak, semmint el-
sősorban nonprofit szervezetnek.

Ez a belső logika indokolja, hogy a színház-
nak közhasznú társaságként való működése
számtalan kérdést vet fel. Erre a komplexumra
a későbbiekben még visszatérünk, most nézzük
tovább a közhasznú társaságra vonatkozó
jogszabályokat.

Mint korábban említettük, a közhasznú tár-
saságot mint jogi személyt az 1993. évi XCII.
törvény módosítása tartalmazza. Az 1993. évi
IC. törvény, amely a társasági adótörvény mó-
dosítását tartalmazza, a 3. §. 18. pontjában
tisztázza a közhasznú tevékenység bevételé-
nek fogalmát. A közhasznú társaság cégbe-
jegyzésének módját az igazságügyminiszter
18/1993. (XII. 26.) rendelete szabályozza. A
gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. tör-
vény a maga hatálya alá vonja a közhasznú

társaságot mint gazdálkodó szervet (ezzel a
kényszertagság elve alapján tagdíjfizetést is
előírva). Foglalkozik a közhasznú társaságokkal
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
módosítása, az 1995. évi IV. törvény is. E mó-
dosítás szerint nem terheli helyi adó a köz-
hasznú társaságot abban az esetben, ha az
előző évben nem keletkezett társaságiadó-fi-
zetési kötelezettsége.

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról
szóló, 1995. évi XXI. törvény lehetőséget biztosít
arra, hogy hitelfelvétel esetén a közhasznú
társaság vegye igénybe a Kisvállalkozói Garan-
cia Alap segítségét. A törvény hatálya alá törté-
nő konkrét beemeléseken túl természetesen
érinti a közhasznú társaságot valamennyi olyan
jogszabály és jogszabályi változás, amely a tár-
sas vállalkozásokra vonatkozik.

IV. A színház
mint közhasznú társaság

A fenti ismeretek birtokában immár megvizs-
gálhatjuk, hogy érdemes-e a színházaknak át-
alakulni közhasznú társasággá.

Először is azt kell vizsgálni, hogy a színházi
tevékenység közhasznúnak minősíthető-e? A
színházi előadások előállítása és játszása
egyértelműen megfelel a közhasznúság kritéri-
umainak, a magyar gazdaság és a fizetőképes
kereslet jelenlegi helyzete pedig kizárja, hogy a
hivatalos színházi struktúrát vagy annak egyes
elemeit nyereségérdekelten lehessen működ-
tetni. A társulattal rendelkező repertoárszínház
életképessége és létjogosultsága egy másik
dolgozat témája lehetne.

A közhasznúság ténye azonban önmagában
még nem indokolja az átalakulás szükségessé-
gét. Tekintsük most át, milyen következmé-
nyekkel jár a színházakra az átalakulás.

Nem veszítik el az állami támogatást.
Ezt azért fontos elsőként leszögezni, mert az

átalakulástól való félelmet elsősorban a támo-
gatás megvonásának lehetősége táplálja. A
közhasznú társaságnak és a „felügyeletnek"
szerződést kell kötnie a tevékenység ellátására,
amelyben egyrészt a mai kultúr- és színház-
politikai elvárásokon túl, lényegesen precízeb-
ben kell meghatározni a feladatokat, másrészt ki
kell térni a szolgáltatás díjtételeire is. Az 1996. évi
költségvetési törvény a színházak dotációs
rendszerét illetően már megteremtette a lehe-
tőséget a közhasznú társasági formában mű-
ködő színházak állami támogatására.

Kikerülnek a közalkalmazotti törvény hatálya
alól.

A munkáltatói-munkavállalói viszonyrend-szer
újraszabályozására 1992. július elsejétől került
sor. Az 1992. XXII-es, a Munka Törvény-

Költségvetési intézmény Közhasznú társaság Vállalkozás

1. A működés törvényi Államháztartási törvény Társasági törvény Társasági törvény
szabályozása PTK PTK PTK

2. Alapító Minisztérium, Természetes és jogi Természetes és jogi

3. Munkavállalói

önkormányzat

Mt... Kjt... Kollektív

személy

Mt... Kollektív

személy

Mt... Kollektív
kapcsolatrendszer szerződés, szerződés szerződés
szabályozása

4. Vezetés, irányítás

Közalkalmazotti
szabályzat

Igazgató, egyszemélyi Ügyvezető, A vállalkozás nagyságától

5. A működés

felelősséggel

Mérleg szerinti vagyon

Felügyelőbizottság,
Könyvvizsgáló

Mérleg szerinti alapítói

és fajtájától függően a
társa-
sági törvényben és a
társa-
sági szerződésben rögzített

pénzügyi hasznosítása vagyon, vagyon,
háttere korlátozásokkal, Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység

6. Az ellátandó feladat

Állami és önkormányzati
támogatás,
Saját bevétel

Alapító okiratban

bevétele,
Vállalkozási tevékenység
nyeresége

Társasági szerződés,

bevétele

Társasági szerződés
meghatározása a fenntartó Szerződés a közhasznú

feladat ellátására
az önkormányzattal,
minisztériummal
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könyvéről szóló törvény a gazdaság minden
szférájában foglalkoztatott munkavállalóra
egyaránt érvényes.

E törvény bizonyos rendelkezéseit módosítja
az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról. Ez a törvény egy más szempont-
rendszer szerint bizonyos védettséget biztosít a
költségvetési szférában dolgozóknak. A tör-
vény nagy hibája: megalkotásakor nem tekin-
tették át a költségvetésen belüli feladatok ellá-
tásának specialitásait, ezek ágazati szabályo-
zására teremtve lehetőséget a miniszter, vagy
akár az intézmény számára, hanem „általános
rendezőelvek" (?) szerint jártak el. Ráadásul az
ágazati szabályozás is a szakmával való széles
körű együttgondolkodás nélkül ment végbe, a
minisztériumi apparátus pedig nem vállalta fel
azt a kényes feladatot, hogy saját hibáját elis-
merve maga kezdeményezze a módosítást. A
közhasznú társaság mint működési forma
csökkenti ugyan a munkaügyi szabályozásnak a
színházi működést gátoló lehetőségeit, de a
Munka Törvénykönyve eleve is sok olyan kité-
telt tartalmaz, amely „színházellenesnek"
mondható.

Tisztázottabb jogi feltételek szabályozzák a
határozott időre történő szerződtetést.

Megszűnik az igazgatói állás pályázatának
kényszere.

Rendezettebbé válik a munkáltató és mun-
kavállaló kártérítési és fegyelmi felelőssége,
mivel a Munka Törvénykönyve nagyobb teret
enged a helyi szabályozásnak. „Puhul" számos
olyan, a munkavállaló érdekét szolgáló szabá-
lyozás, amely a közalkalmazotti státusból adó-
dó (a vállalkozói és köztisztviselői gárdáénál lé-
nyegesen alacsonyabb jövedelemszint által in-
dokolt) védettség szűkülését eredményezi
(végkielégítés, felmondás stb.).

Tisztázottabbá válik a felügyeleti/fenntartói
kapcsolat.

Miután a felek szerződésben állapodnak
meg a közhasznú tevékenység ellátásának fel-
tételeiben (színház esetében ezek minden bi-
zonnyal az előadásszámot, a bemutatószámot,
az ellátási körzeteket, a műfajok arányát stb.
érintenék), a szubjektív elemeket leszámítva,
mérhetőbbé válik a feladatellátás színvonala.
Garanciák épülnek be a finanszírozásba, hi-
szen a szóban forgó szerződés az ellátás téríté-
si díjait is tartalmazza, s így a színház számára
is kiszámíthatóvá válnak a gazdálkodás feltéte-
lei. Mivel a vezető kiválasztása nem pályázati
úton történik, a feladat elégtelen ellátása esetén
bármikor (viszonylag kis költséggel) visszahív-
ható.

Szabadabbá válik a gazdálkodás.
A költségvetési törvény, az államháztartás

reformja egyre inkább szűkíti a gazdálkodási
kereteket. A rovatkötöttséggel történő felhasz

nálás, majd jövő évtől a várható nettófinanszíro-
zás, a készpénzforgalom korlátozása, a közbe-
szerzés mind-mind olyan korlát, amely a költ-
ségvetés egyensúlyának és az államháztartás
takarékosabb működtetésének szempontjából
érthető ugyan, a színházakat azonban megöli.
A közhasznú társasági forma felmentést ad e
kötöttségek alól.

Munkáltatói járulék fizetése.
A közhasznú társaság sem mentesül a költ-

ségvetési szerveket terhelő munkáltatói járulék
fizetése alól. Ez azt jelenti, hogy közhasznú
tár-saságnál célszerű a bérkifizetést
minimalizálni, a kifizetésekre más jogi formát
találni.

Az illetékmentesség elvesztése.
A költségvetési szervek hivatalos eljárásaik

során illetékmentességet élveznek. Ez azon-
ban nem olyan mértékű, hogy befolyásolná a
gazdálkodást, ezért említése csak a tényszerű-
ség miatt érdekes.

Adókötelezettség.
Két olyan adónem van, amely a közhasznú

társaságot érintheti, s melynek fizetésével költ-
ségvetési intézményként nem kellett számol-
nia. A társasági adó a fentebb leírtak szerint ak-
kor érinti a társaságot, ha a fedezeti ponton túl
nyereséget produkál. Mivel a jelenlegi
intézmények alapító okiratában meghatározott
tevékenységek után nem kell társasági adót
fizetni
 és az alapítók általában az okiratba a vállal-
kozási típusú tevékenységeket is belefoglalták
 , így a ténylegesen profitorientált
tevékenységek sem adóznak. Az
államháztartási törvény reformja azonban
várhatóan e téren is be fogja vezetni az
adózást, mint ahogy a törvény jelenleg mára
központi költségvetési szervek bevételeire is
tizenhárom százalékos befizetési
kötelezettséget ír elő.

Említettük a helyi adót is: ez abban az eset-
ben jelentkezik teherként, ha az előző évben
társaságiadó-fizetési kötelezettség jelentke-
zett.

Könyvvizsgáló alkalmazása.
A könyvvizsgáló feladata a mérleg hitelesíté-

se, illetve a közhasznú tevékenység elszámolá-
sa, korrektségének igazolása. Ez
mindenképpen többletteher, mert egy
könyvvizsgáló alkalmazása ma több százezres
(de akár millió felet-ti) kiadás is lehet.

Felügyelőbizottság létrehozása.
A felügyelőbizottság csak bizonyos ponto-

kon helyettesítheti a felügyeleti vagy belső
ellenőrzést, funkciója inkább a működés köz-
hasznúságának folyamatos kontrollja. Ezt a
fel-adatot a bizottság tagjai természetesen
tiszteletdíjért látják el, mert a kft.-re vonatkozó
szabályok szerint személyesen is felelnek a
cég tevékenységéért.

Vannak tehát előnyei és hátrányai is a köz-
hasznú társaságként való működésnek, ezért

csak intézményenkénti mérlegelés után lehet
választ adni arra a kérdésre, hogy hol érdemes
az átalakulást kezdeményezni.

A legfontosabb feltétel azonban az, hogy le-
gyen az intézménynek nyereséget termelő ka-
pacitása.

V. Néhány megválaszolandó
kérdés

A közhasznú társasággá való átalakulás előtt a
gazdálkodási szempontokon kívül van néhány
további megválaszolandó kérdés is.

a) Ki alapítsa meg a társaságot?
Az önkormányzata feladat ellátásához bizto-

sítja a színház épületét, valamint az ahhoz
kapcsolódó eszközöket. A vagyon védelmének
garantálása miatt elengedhetetlennek tűnik,
hogy az alapító vagy legalábbis az egyik
alapító az önkormányzat legyen. Az alapítás
történhet egyszemélyes társaság formájában,
de lehetőség van a menedzsment (igazgató,
gazdasági igazgató, ügyvezető igazgató,
műszaki igazgató, szervezésvezető)
bevonására is. Amennyi-ben az önkormányzat
és a színház vezetése között összhang van, és
a színház vezetése is jól működő csapatként
dolgozik, célszerű a menedzsmentet is bevonni
az alapításba. Az igazgató tulajdonosként való
jelenléte szerintem kompenzálhatja azt a
valószínű szerepcsökkenést, amely a
felügyelőbizottság megnövekedett funkciójából
következhet.

b) Mi képezze a társaság vagyonát?
A társaság a kft.-re vonatkozó szabályoknak

megfelelően akár egymillió forintos törzstőké-
vel is megalakulhat.

Célszerű rendezni az önkormányzati vagyon
használatának kérdését, hiszen az egyaránt
szolgálja a közhasznú és a vállalkozási
tevékenységet. Az önkormányzat va-
gyongazdálkodási irányelvei feltehetőleg kor-
látozzák a vagyon társaságokba való bevitelét,
ezért célszerűnek tűnik a vagyont használatra
átadnia közhasznú tevékenységet végző
társaságnak (a feltételek az ingyenes haszná-
lattól a vállalkozási tevékenység után fizetett
bérleti díjig széles skálán mozognak). A társa-
ság megalakításához mindenképpen tisztázott
vagyonjogi helyzet, valamint komoly va-
gyonleltár és állagfelmérés szükséges, mert az
értékmegőrzés és állagmegóvás az önkor-
mányzatnak is, de végső soron a közfeladat
ellátójának is érdeke.

c) Hatáskörök és jogkörök.
A jelenlegi pályáztatási rendszer kialakult

gyakorlata merőben szubjektívvé teszi az igaz-
gató és a fenntartó későbbi együttműködését.
Feltétlenül szükséges megkötni egy olyan me-
nedzsmentszerződést, amely előre tisztázza a
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működési rendet, az elvárásokat, a díjazást, az
érdekeltségeket. Ez teremthet csak olyan
helyzetet, amelyben a vezetés az érdemi mun-
kára koncentrálhat, és nem a lobbyzás, a „kijá-
rás" válik első számú vezetői feladattá.

Van még egy pont, melyet a döntéshozatal
előtt végig kell gondolni: rövid és hosszú távon
megtakarítást eredményezhet-e az átalakulás?

A rövid távú megtakarítás szinte biztosan ki-
zárható. Az előnyök és hátrányok mérlegelé-
sénél láthattuk, hogy a felvállalt terhek nem áll-
nak arányban a várható előnyökkel. Megtaka-
rítást eredményezhet azonban a tevékenység
teljes körű újragondolása, az elvárások tisztá-
zása, az érdekeltségek körének bővítése. A
megszűnés (intézményként) és az újraindulás
(közhasznú társaságként) egyaránt többlet-
költséggel jár, ennek megfinanszírozásán múlik
azonban, hogy a feladat ellátása hosszabb
távon kevesebbe kerüljön. A költségvetési
gazdálkodás rugalmatlansága, a várható ál-
lamháztartási reform, az állampénztár beve-
zetése, a közbeszerzési törvény elfogadása,
mind azt célozza, hogy szűküljön az olyan in-
tézmények köre, amelyek a költségvetésből
közvetlenül részesülnek és önállóan gazdál-
kodhatnak. A kialakuló bürokratikus állam nem
tűri az improvizációt, amely pedig a művészet
egyik lényeges eleme.

Az átalakulás tehát menekülés előre, s ez
valószínűleg elkerülhetetlen; fontos azonban,
hogy a döntés előtt minden szempontot figye-
lembe vegyünk, nehogy a korai változtatással
felszámoljuk azt, ami megfelelő időpontban
történő váltás esetén nem csupán megőrizhető,
de előnyösen fejleszthető is lenne.

Egy kis játék

E száraz és jogszabályi hivatkozásokkal
megtöltött írás végén hadd invitáljam az olvasót
egy kis játékra. Az előbbiekben szó volt a
színházak működésének három formájáról
(költségvetési intézmény, közhasznú társaság,
vállalkozás vagy kvázi vállalkozás), és ennek
kapcsán utaltam arra, hogy gondolat-
menetemben csak a jelenlegi színházi rend-szer
nagyobb részét kitevő repertoárszínházzal
foglalkozom. Most, hogy már részletesebben
ismerjük a közhasznú társaság lényegét és
lehetőségeit (a vállakozást pedig ma már szinte
minden színházi ember maga is űzi), játsszunk
el a gondolattal, hogy a különböző típusú
színházak milyen jogi formában mű-
ködhetnének. A színháztípusokat három is-mérv
kiemelésével határozzuk meg: rendelkezik-e az
adott színház a) saját épülettel, b)

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Köszönettel fogadtuk a hozzáértő bírálatot a PQ '95 katalógusunkról, melyet folyóirata
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Színháztípus
Épület Társulat Játszás

Működési forma Költségvetési támogatás
Fajtája Forrása

1. Saját Saját Repertoár Költségvetési Intézmény
Közhasznú társaság

Rendszeres és
pályázati

Állami és önkor-
mányzati

Költségvetési Intézmény
Közhasznú társaság

Rendszeres és
pályázati

Állami és önkor-
mányzati

2. Nincs Saját Repertoár

Vállalkozás Kedvezmény önkormányzati

Költségvetési Intézmény3. Saját Nincs Repertoár

Közhasznú társaság

Rendszeres és
pályázati

Állami és önkor-
mányzati

Közhasznú társaság Rendszeres és
pályázati

Állami és önkor-
mányzati

4. Saját Saját En suite

Vállalkozás Kedvezmény önkormányzati

5. Nincs Saját En suite Vállalkozás Kedvezmény önkormányzati

Közhasznú társaság Rendszeres és
pályázati

önkormányzati6. Saját Nincs En suite

Vállalkozás Kedvezmény önkormányzati

véleményem szerint - biztos, hogy a reperto-
árszínházak mellett meg fognak jelenni más
rend szerint működő színházak is: mint
ahogy az is bizonyos, hogy ezek keresni
fogják a működésüknek leginkább megfelelő
szervezeti, jogi formákat. Nem árt, ha
barátkozni kezdünk ezzel a gondolattal,
ismerkedünk a lehetőségekkel, és
értelmezzük, elemezzük mindegyiküket.

saját társulattal, illetve c) repertoárszerűen
vagy en suite játszik. Kapcsoljuk most
ehhez a megfelelő működési formát,
valamint a vár-ható költségvetési
támogatás fajtáját és forrását.

Valószínű, hogy az élet a táblázatban
felvonultatottaktól eltérő működési formákat
is produkál majd, és bizonyára lehet
vitatkozni is az általam készített
besoroláson, az azonban -


