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1.

BEVEZETÉS

1.1

ALAPELVEK, A KULTÚRA FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi
nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk
és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink
gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”
/Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás/

Magyarország Alaptörvényében, a Nemzeti Hitvallásban található sorok is bizonyítják, hogy a kultúra
szűkebb és tágabb értelemben vett identitásunk egyik legfontosabb meghatározója, alapelve. A kultúra
fogalmának értelmezésére számos elmélet, irányzat született, melyek egyben lenyomatát is adják az
adott kornak, felfogásnak. A latin művelni jelentésű „colore” igét - melyből a kultúra szavunk ered Cato (i.e. 234-149) használja először a „cultura agri” szókapcsolatban a környező természet
gondozása, ápolása, nemesítése értelemben. Cicerónál tűnik fel a mai jelentésében először a „cultura
animi”, a lélek művelése kifejezés. Jól érzékelhető, hogy a kultúra szó – szoros rokonságot mutatva a
ma elfogadott értelmezéssel – egyszerre utal önmagunk és környezetünk ápolására, művelésére.
Jelen koncepciónak ugyan nem célja a kultúra fogalmának egyértelmű meghatározása, ugyanakkor
fontos rögzíteni, hogy kulturális missziónkból eredő jövőbeni feladataink kitűzésekor a kultúra
legtágabb értelmezése mentén haladtunk, az úgynevezett magas kultúra mellett a mindennapjainkat
determináló értékek, ismeretek, viselkedési módok, szokások, hiedelmek rendszerét is idetartozónak
véljük. A kultúra teremtő erejét hangsúlyozzuk, mely a közfelfogással ellentétben nem „viszi”, hanem
„hozza” a „pénzt”, hozzájárul a gazdasági teljesítmény fokozásához, az adott terület
versenyképességének növekedéséhez, az érzelmi és értelmi intelligencia fejlődéséhez. Koncepciónk
alapelve a kulturális hozzáférés megteremtése, az egyének és a közösségek aktivizálása, hogy
hozzájárulhassanak szűkebb vagy tágabb közösségük - és egyben önmaguk – fejlesztéséhez, továbbá
az ehhez szükséges szakmai segítség biztosítása.

1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Ferencváros Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről
és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény, továbbá a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól határozzák meg.
Ferencváros Önkormányzatának kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a
helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátása. A feladatellátás módját az 1991. évi XX. törvény a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szabályozza. A törvény kimondja, hogy a közművelődési,
közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a

4/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Ferencváros Önkormányzata

helyi önkormányzat látja el, továbbá a testület végzi az önkormányzati közművelődési,
közgyűjteményi, művészeti intézmények és szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel
kapcsolatos feladatokat is. Önként vállalt tevékenységként az önkormányzat támogatja a helyi
kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre szerveződő közösségek munkáját, segíti a
művészeti intézmények tevékenységét, valamint különböző művészeti kezdeményezéseket is támogat.
Az 1997. évi CXL. szakági törvény a települési önkormányzatok közművelődési feladatai közé
alapvetően az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, illetve
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítását; a helyi környezeti,
szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárását, megismertetését; a helyi művelődési szokások
gondozását, gazdagítását; az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését; a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását; a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, valamint a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, továbbá a szabadidő kulturális
célú eltöltéséhez a feltételek megteremtését sorolja. A kerületi önkormányzat kötelező feladatait
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartásával valósíthatja meg, biztosítva a
szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Önként vállalt feladatként fenntarthat
könyvtárat, muzeális intézményt, és támogathatja e közgyűjtemények közművelődési tevékenységét.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény a Pinceszínház fenntartásával kapcsolatos törvényi háttér kereteit határozza meg.
A felsorolt feladatok ellátásának módját Ferencváros Önkormányzatának 31/2003. (IX. 08.) számú
rendelete szabályozza, melynek módosítása, aktualizálása szükséges.
Ferencváros Önkormányzata Kulturális koncepcióját az önkormányzat más programjaival,
koncepcióival összhangban alkotta meg, melyek közül kiemelendő az Integrált Településfejlesztési
Stratégia 2015., a Gazdasági Program 2015., „A teljesség felé” Idősügyi koncepció, a Gyermek és
Ifjúsági koncepció 2016-2020., Sportfejlesztési koncepció 2013-2017, Helyi Esélyegyenlőségi
Program 2013-2018.

1.3

A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA

Ferencváros Önkormányzata kulturális koncepciójának célja, hogy az „Otthon, város, Ferencváros”
jelmondatának értelmében komplex módon megfogalmazza a kerület kulturális életének legfontosabb
fejlesztési irányait, a fejlődést biztosító konkrét feladatokat, tevékenységeket, melyek egyszerre
szólítják meg a kerület lakosságát s a kerületbe látogató érdeklődőket. Hisszük, hogy Ferencváros
lokálpatrióta szelleme továbberősíthető azzal, ha mindenkiben - a ferencvárosi polgárokban, az itt
működő vállalkozásokban, a kerületben dolgozó munkavállalókban, tanulókban - tudatosítjuk a helyi
értékek, kerületi hírességek emlékének, a helytörténeti hagyományok ápolásának és megőrzésének
fontosságát, segítjük a különböző művészeti ágak (színház, zene, képzőművészet, tánc stb.) nyújtotta
élmények személyiségformáló hatásának érvényre juttatását a közművelődéshez és a kultúrához való
hozzáférés jogát biztosítva. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kerület ifjúsági koncepciójában
meghatározott irányelvek mentén az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítését,
közösségi kezdeményezéseik támogatását; A teljesség felé Idősügyi koncepcióban meghatározottak
szerint különös hangsúlyt fektetünk az időskorúak aktív és méltóságteljes életéhez szükséges feltételek
biztosítására, a generációk közötti híd építésére. Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal
élők kulturális esélyegyenlőségének biztosítását, az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek

5/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Ferencváros Önkormányzata

megismertetését, hagyományainak megőrzését, a határon túli magyarság kulturális értékeinek
megismerését, annak terjesztését a testvérvárosainkkal folytatott kulturális együttműködés révén.
A kerület kulturális életének fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a kerületi szintű közös gondolkodás
elindításához elengedhetetlen az alapvető irányvonalak meghatározása, melynek a kulturális
koncepció adhat megfelelő keretet. Jelen anyagot megelőző „Ferencvárosi Kulturális Koncepció – a
XXI. század első évtizedében” címet viselő kulturális koncepció 2004-ben született, melyet a
Képviselő-testület a 185/2004. (V.06.) sz. határozattal hagyott jóvá.
Jelen kulturális koncepció tartalmazza az önkormányzat feladatait, elképzeléseit a kerület
közművelődésének, a kerületben található közgyűjtemények (kiemelten a Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjteményre, Ferencvárosi Pincegalériára, József Attila Emlékhelyre vonatkozóan) a kerület előadóművészetének (kiemelten a saját fenntartásában lévő Pinceszínházra vonatkozóan) és alkotóművészetének tekintetében.

2.

HELYZETELEMZÉS

2.1

EZERARCÚ FERENCVÁROS

Ferencváros több mint 700 éves múltra tekint vissza, a jelenleg is folyó kutatások szerint a Fővám tér
környékén már a XIII. század közepén létezett egy Erzsébetfalva nevű település. A mai BelsőFerencváros kiépülése az 1700-as évek közepétől indult meg, nevét az 1792-ben trónra lépő I.
Ferenctől kapta. Ferencváros területe 12,5 km2, állandó lakosainak száma a 2011-es népszámlálás
alapján 51319 fő.
A nagy múltra visszatekintő kerület mind városképét, mind lakosságát tekintve meglehetősen
heterogén: a Budapest belvárosához tartozó Belső-Ferencváros nagypolgári környezetétől kezdve a
város-rehabilitáció során rohamosan átalakuló korábbi ipari városrészen, Középső-Ferencvároson
keresztül a főváros legzöldebb lakótelepéig mindent megtalálhat az idelátogató. Fontos megemlíteni a
kerület – jelenleg jobbára még kihasználatlan – páratlan adottságát: a Duna-part közelségét.
Ferencváros a múlt és a jelen harmonikus együttélésének helyszíne, a kultúra, a sport, a szecessziós
építészet, a gasztronómia páratlan adottságú városrésze. József Attila születésének helyszíne, számos
író, költő, képzőművész és zenész volt és jelenlegi lakhelye. Minden adottsággal rendelkezik ahhoz,
hogy igazi kulturális és turisztikai központtá váljon. Az egyetlen kerület, amely a rendszerváltás óta
növelni tudta zöld felületét. Ahogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is megfogalmazódik:
„A hagyományaira és értékeire támaszkodó innovatív kerület, amely élhető és fenntartható környezetet
biztosít a lakóinak, az itt dolgozóknak és az idelátogatóknak egyaránt.” Kiemelendőek a kerület
innovatív adottságai. A nemzetközi trendek egyértelműen azt mutatják, hogy az innováció, a
kreativitás és mindenekelőtt a tudás megjelenése a közösségben, valamint a gazdaságban közvetlen
összefüggésben van egy élhetőbb környezet kialakításával és a település fenntarthatóságával.
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2.2

FERENCVÁROS KULTURÁLIS ÉLETÉNEK SZEREPLŐI

2.2.1 Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények bemutatása:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
A Ferencvárosi Művelődési Központ mint közművelődési intézmény Ferencváros kulturális életének
meghatározó pontja. Több, mint 25 éve szervez, rendez programokat, terjeszti a kultúrát a kerületben
fiataloknak, időseknek egyaránt. Évente 1550 közösségi, kulturális, civil, művészeti eseményt szervez,
illetve fogad be. Az alaptevékenységen kívül a kerület nagyrendezvényeit is szervezi, helységek
bérbeadásával foglalkozik. A Ferencvárosi Művelődési Központ a Haller utcai központi intézményből
és hét tagintézményből áll: FMK, Dési Huber István Művelődési Ház, Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény, Ferencvárosi Pincegaléria, József Attila Emlékhely, József Attila-lakótelepi Közösségi
Ház, Pinceszínház, 9. tv.
A Ferencvárosi Művelődési Központ dolgozói a különböző érdeklődés mentén kialakult csoportok
színvonalas működtetése, az igényes gyermek és felnőtt rendezvények, a ferencvárosi identitást erősítő
alkalmak, a vizuális és környezeti kultúra terjesztése mellett feladatuknak tekintik a civil szervezetek
munkájának szakmai segítését és infrastrukturális lehetőségekkel való kiszolgálását is.
A
Polgármesteri Hivatal dolgozóival együttműködve 2012 óta segíti a Ferencvárosi Ifjúsági
Koncepcióban és „A teljesség felé” Idősügyi koncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását.
Ifjúságügy terén az ifjúsági- és drogprevenciós referenssel szorosan együttműködve segíti a
Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat működését, a koncepcióban és az éves tervekben
megnevezett nagyrendezvények lebonyolítását. Így többek közt a FERI FESZT drogprevenciós
fesztivál, az IFI FIESZT ifjúsági fesztivál és az AIDS Ellenes Küzdelem Világnapjának, az
Egészségnap, a Roma Fesztivál, a Nemzetiségi Kavalkád szervezésében vállal meghatározó szerepet.
„A teljesség felé” elnevezésű idősügyi programok közül azokban vállal aktív szerepet, melyeknek
saját intézményeik szolgálnak helyszínül. A program mellett segíti az aktív időskor kerületi
megvalósulását a különböző, időskorúakból álló önszerveződő csoportok befogadásával, szakmai
támogatásával, programok szervezésével, továbbá a roma koncepció megvalósításában is
közreműködik.
A művelődési központ tereinek használata két fő vonal mentén alakul. Az FMK által szervezett
tanfolyamok, csoportok, koncertek, rendezvények mellett megtalálhatóak a terembéres konstrukcióban
megvalósuló rendezvények.
A terembérekkel kapcsolatos ügyintézés a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ hatáskörébe
tartozik. A terembérek megállapítása polgármesteri intézkedésben meghatározott díjrendszerrel
működik, ettől eltérni kizárólag polgármesteri döntéssel lehet. A kerületi iskoláknak, óvodáknak,
valamint a nemzetiségeknek évi egy alkalommal ingyenes terembérleti lehetőséget biztosít.
A tanfolyami szerződésekkel kapcsolatos eljárás alapját az határozza meg, hogy az FMK és
Intézményeiben megvalósuló program milyen mértékben veszi igénybe a dolgozók szakmai
segítségét, a technikai eszközök használatát. A művelődési központ - megfelelve egyik fő feladatának
- az elmúlt 25 évben az önálló, civil kezdeményezésekre épülő önművelő köröknek térítésmentesen
biztosít helyet.
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2.2.1.1 Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)
Az 1964-ben átadott épület eredeti funkcióját tekintve úttörőház volt, 1989-ben minősítették
művelődési központtá. Az FMK a 2014-es évben az épület fennállásának 50., a művelődési intézmény
alapításának 25. jubileumát ünnepelhette. Az anyaintézmény mintegy 2000 négyzetméternyi hasznos
alapterülettel bír: 300 fős színházterem, 100 fős nagyelőadó kisszínpaddal, szalon terem 50-70
férőhellyel, tornaterem, három klubszoba és közösségi tér szolgálja a ferencvárosiak, budapestiek
közművelődését.
Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben a Haller utcai épületet több alkalommal is felújították,
(utoljára 2015 decemberében energetikai korszerűsítés keretében az épület nyílászárói lettek
kicserélve, valamint egy külső szigetelő burkolást kapott a ház) általánosságban elmondható, hogy a
mai kor kulturális, közösségi terekkel szemben támasztott követelményeinek nem igazán felel meg.
A Haller utcai művelődési házban többségében térítési díj ellenében működő tanfolyamok, rendszeres
események: aerobic, jóga, akrobatikus rocky, karate, hip-hop, balett előkészítő, zumba, japán
harcművészet, Kortalan Hölgyek Társaságának rendezvényei, Höcögő táncház, délszláv táncház,
gyerektorna, festőszakkör, digitális fotószakkör, torna szívbetegeknek, színiiskola, egyházi
összejövetelek, jogi tanácsadás, retro táncdélutánok.
Térítési díj nélkül befogadott programok, egyesületek: Garabonciás Együttes, Magyar Gyöngy
Egyesület, Herz Férfikar, bridzsklub, Ferencvárosi Nyugdíjasklub, Dalszínház Művészbarátok
Országos Egyesülete, Ferencvárosi Női Kar, Magyar Fotóművész Szövetség Szenior tagozata.
Továbbá a Polgármesteri Hivatal által szervezett „A teljesség felé” idősügyi program ingyenes
eseményei: Macska- és Állatbarát Klub, gyógytorna, meridián torna, német társalgási klub, angol
nyelvtanfolyam, sakk szakkör, tánctanfolyam és a roma koncepció keretén belül megvalósuló roma
táncház.

2.2.1.2 Dési Huber István Művelődési Ház (Toronyház u. 17/b) és József Attilalakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/b)
A Dési Huber István Művelődési Ház és a József Attila-lakótelepi Közösségi Ház a mindennapi
közművelődés színtere a József Attila- lakótelepen.
A Dési Huber Művelődési Ház 10 év szünet után 2000. április 11-én nyitotta meg kapuit újra a
közművelődés számára. Az intézmény alapfeladata elsősorban a lakótelepen élő lakosság művelődési,
szórakozási és közösségi igényeinek kielégítése, melyet a lakótelepen található intézményekkel, civil
szervezetekkel szoros együttműködésben lát el. (Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium,
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Börzsönyi utcai fiókja, Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért
Egyesület (LÉK), Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület, Anyahajó Egyesület)
A Dési Művelődési Házban javarészt tanfolyamok, klubok működnek, de kiállításoknak, színházi
pódiumműsoroknak is otthont ad az intézmény. A Közösségi Ház adottságainak megfelelően (1 nagy
terem és klubszobák) alapvetően befogadó házként működik, vásárok, pártrendezvények,
önkormányzati rendezvények, bálok, zenés-táncos rendezvények, istentiszteletek, lakógyűlések,
lakossági fórumok helyszíne. Az intézmény ezeken kívül ellát egyéb közszolgálati feladatokat is,
segíti a lakótelepen lévő intézmények (iskolák, óvodák) munkáját (rendezvények, hangosítás stb.). A
két házban működő tanfolyamok, klubok: Baba-mama klub, Ringató, Trappolka foglalkozás; jazz
balett, akrobatikus rock’n’roll, klasszikus balett, hip-hop tánc, judo, jóga, mélyizom torna, tai-chi,
aerobic, gerincjavító torna, görög táncház, Öregfiúk Klubja, asztalitenisz klub. A József Attila-
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lakótelep egyik legmeghatározóbb civil szervezete az Anyahajó Anyaközpont Egyesület, mely a
főként kisgyermekes családokat célzó programjaikkal hiánypótló szerepet tölt be a közösségépítés
területén. Ferencváros Önkormányzata a civil szervezet tevékenységét az eszmei támogatáson kívül
azzal segíti, hogy a Dési Huber István Művelődési Házban térítésmentesen biztosít számukra helyet,
illetve keresi a megoldást az egyesület ideális elhelyezésére. Addig is a művelődési házzal szoros
együttműködésben végzik munkájukat. Baba-mama börzék, ingyenes rendezvények, farsangi
mulatság, intézményválasztó beszélgetések, tanácsadás – mind valós igényeken alapulnak, és
közösséget teremtenek.
2013-tól az intézmény bekapcsolódott a Polgármesteri Hivatal szervezésében létrejövő A teljesség felé
elnevezésű ingyenes idősügyi programba, termet és technikát biztosít, illetve a nagyobb
rendezvényekhez szakmai segítséget nyújt (gyógytorna, önismereti foglalkozások, jóga, koncertek,
egészségnapok, kiállítások).
A nyári szünet ideje alatt szerda délelőttönként a játszószerda elnevezésű program keretében
meseelőadással vagy kézműves foglalkozással várják a gyerekeket a lakótelepi nagyjátszótéren.
Az állandó programokon kívül szerveznek mesebérletet óvodásoknak, Hangszerország elnevezésű
komolyzenei hangversenysorozatot a kerületi Ádám Jenő Zeneiskolával, Kuckót, Mesedélutánt az
Írisz Családi Körrel és a Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesülettel. A lakótelepi
ünnepek, rendezvények közül érdemes megemlíteni a költészet napi programokat, az adventi
gyertyagyújtást, a betlehemezést, kiemelt rendezvénysorozat a Lakótelepi Tavasz, valamint a
szeptemberben megrendezésre kerülő Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság.

2.2.1.3

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday utca 18.)

Az 1997 decemberében megnyílt Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény muzeális intézményként
ellátja a IX. kerület tárgyi, írásos és szellemi örökségének kutatását, gyűjtését és feldolgozását.
Létrehozatala óta fő célja, hogy tudásbázisként, kutatóhelyként szolgálja a kerület múltja iránt
érdeklődő polgárokat, segítse az itt lakó vagy tanuló diákokat szűkebb lakóhelyük megismerésében. A
Gyűjtemény fontos feladata, hogy a több mint 20 éve tartó tömbrehabilitáció eredményeinek
köszönhetően kerületünkbe költözött új lakossági csoportok számára segítséget nyújtson
lakókörnyezetük megismerése terén, ezzel összefüggésben a Középső-Ferencvárosban zajló bontási és
építési munkálatok dokumentálása, a helytörténeti szempontból fontos emlékanyag begyűjtése és
feldolgozása, továbbá Külső-Ferencváros, az egykori gyáripari övezet folyamatos változásának
dokumentálása, a mára már megszűnt nagyüzemekben, gyárakban, gyártelepeken talált, még
megmenthető írásos és tárgyi emlékanyagok begyűjtése, dokumentálása.
A Gyűjtemény a 2005-ben alakult Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel közösen a fiatalok
ferencvárosi identitástudatának erősítése érdekében tanórán kívüli helytörténeti programokat szervez:
tanévente több száz diákot megmozgató vetélkedősorozatot és helytörténeti szakköri foglalkozásokat
általános és középiskolai diákok részére. A teljesség felé idősügyi programba elsőként kapcsolódott be
a Helytörténeti Gyűjtemény és a Helytörténeti Egyesület. A helytörténeti témájú események típusa és
száma folyamatosan nőtt az elmúlt 5 évben: helytörténeti séták, vegyes korcsoportú helytörténeti
vetélkedő, helytörténeti filmklub, 2017-től pedig a Mindentudás Akadémiáján belül Helytörténeti
Szeminárium is indult a programban résztvevők kérésének eleget téve.
Az elmúlt 17 év bebizonyította, hogy igény van a kerület múltjának megismerésére, a helytörténeti
ismeretek terjesztésére, melyet a Helytörténeti Gyűjtemény magas színvonalon biztosít a kerület
polgárai részére. 2006-ban a gyűjtemény a Pipa utcából a Ráday utca 18. számú épületbe, nagyobb
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helyiségbe költözött, s ezzel a működéshez szükséges feltételek is jelentősen javultak. A Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény kiváló szakmai apparátusával sikeresen kapcsolódott be a helytörténeti
gyűjtemények országos, fővárosi programjaiba, ma Budapest egyik legszínvonalasabb helytörténeti
gyűjteménye. A városnéző, tematikus séták egyre népszerűbbek a kulturális örökségünk iránt
elkötelezettek körében, februárban az Idegenvezetők Világnapja, áprilisban a 100 éves házak projekt,
júniusban a múzeumok éjszakája, szeptemberben a Kulturális Örökség Napok több tízezer városlakót
csábítanak arra, hogy tematikus sétákon részt véve ismerkedjenek meg lakóhelyük, szűkebb
környezetük múltjával, kulturális és történeti értékeivel. A helytörténeti gyűjtemények felé egyre
határozottabban megfogalmazott elvárás ilyen városnéző séták rendszeres megszervezése, az erősödő
igényre már a forprofit szektorból is érkezett válasz az elmúlt évtizedben: a fővárosban tucatnyi
vállalkozás foglalkozik szervezett tematikus séták lebonyolításával, ezzel is bizonyítva, hogy létezik
fizetőképes kereslet az ilyen típusú szolgáltatások igénybe vételére.
A másik jól érzékelhető új vagy újszerű jelenség az adott közösség történetéhez kapcsolható
filmanyagok, videó felvételek hozzáférhetőségének, felhasználásának igénye, illetve annak erősödése.
A múlt megismerésének egyik leggyorsabb és legkönnyebbnek tűnő, de mindenképpen legnépszerűbb
módja a mozgóképek megtekintése. A kisebb közösségek idősebb tagjai nosztalgiával vegyes
érdeklődéssel, a fiatalabbak pedig kifejezett izgalommal nézik végig azokat a felvételeket, melyek 4050, esetleg 60 évvel ezelőtt készültek lakókörnyezetükről, iskolájukról vagy éppen arról a lakóházról,
ahol élnek. A gyűjtemények érdeke, hogy ha eddig nem tették, most hozzákezdjenek egy önálló
médiatár kialakításához.
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1998 óta 85 kiállítást rendezett, illetve fogadott be. Ezek
mintegy egyharmada kortárs képzőművészeti tárlatok voltak, kétharmada pedig történeti kiállítások.
Ez utóbbiak közül a kerületi kapcsolódású kiállítások domináltak, de rendeztek olyan tárlatot is, mely
fővárosi vagy országos jelentőségűek voltak. Fontos rögzíteni, hogy a budapesti helytörténeti
gyűjtemények közül a ferencvárosi rendezhetett először önálló kiállítást országos múzeumban (2000.
január: Gregersen építőmester), és először vihetett külföldre önálló kiállítást (Gregersen építőmester,
2003, Oslo, Norvégia). 2003-ban még egy tárlattal mutatkozott be külföldön, a belgiumi Namur
városában (Üdvözlet a Ferencvárosból). A Gyűjtemény saját székhelyén kívül rendezett még kiállítást
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületében (Festői Ferencváros) és a Boráros téri fiókban,
a Biblia Világa Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban, a pesterzsébeti Gáll Imre Galériában.
Kiállítási koncepciójuk szerint helyet adnak kerületi kötődési kortárs képzőművészeknek és a kerület
testvérvárosaiból érkező tárlatoknak, a hangsúly azonban ezután is a helytörténeti tárlatokra kívánják
helyezni.

2.2.1.4 József Attila Emlékhely (Gát utca 3.)
József Attila életműve elválaszthatatlan Ferencvárostól, egyrészt azért, mert itt született
Ferencvárosban, a Gát utca 3.-ban, másrészt az irodalomtörténészek is egyetértenek abban, hogy
költészetének legmeghatározóbb motívumai a Ferencvárosban eltöltött évek lenyomatai. A költő
szülőházában - bár nem a valódi, I. emeleti lakásban - 1964 óta működik emlékhely, amely ekkor még
egy földszinti, 33m2-es szoba-konyhás lakásból állt. Az avató beszédet mondó Kassák Lajos
javaslatára József Attila születésnapja ettől az évtől kezdődően lett a magyar költészet napja. Az
elmúlt 48 év alatt kétszer újult meg a közben megduplázódott alapterületű emlékhely, 2002-ben és
2015-ben, mind a két alkalommal a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak, H. Bagó Ilona
irodalomtörténésznek és Kemény Gyula látványtervező-grafikusnak szakmai irányítása mellett. A
korszerű, akadálymentesített emlékhely 120 négyzetméteren várja a látogatókat. Mindkét alkalommal,

10/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Ferencváros Önkormányzata

2002-ben és 2015-ben is, a szakminiszter, Rockenbauer Zoltán, illetve Balog Zoltán avatta fel az új
kiállítást, ezzel is kiemelt hangsúlyt adva a Gát utcai József Attila emlékhely nemzeti kultúránkban
betöltött jelentőségének.
A hely szelleméből következően a jelenlegi kiállítás, József Attila szövegeire építve, arra keresi a
választ, hogy otthonra lelt-e a költő a világban. A kiállítótér bal oldali fele József Attila valóságos
tereit térképezi fel, és azokat a személyeket, a hozzájuk kapcsolódó emlékeket jeleníti meg, amelyek
fontos szerepet játszottak a költő életében. Ezt a teret átszövik a költői reflexiók, éppúgy ahogy jobb
oldali, a költői lakozás terében is felvillannak a valóság elemei. A hangsúly azonban a műalkotásokra
esik, melyekben József Attila a világ, a tér és önmaga összefüggését kutatja, dolgozza ki. A kiállítás
narratívája ennek a mértékvételnek a folyamatát mutatja be József Attila költeményein,
művészetbölcselet írásain, kéziratain, fotóin, könyvein, személyes tárgyain keresztül. Az installáció
középpontjában a költő órája található, alatta az interaktív táblával, melyen többek között az időt
tematizálják az alkotók, így hozva játékba a relikviát és a költeményeket. A „hegyoldal” átlátszó
plexiből épült, annak a szellemiségnek jegyében, ahogyan József Attila leírja: akármerre nézünk a
„szallagúton” felfelé haladva, ugyanazt látjuk és mégis mást: ki-ki annyit „amennyi szeme van”. A
„csupaszem utas” végig járhatja azt az utat, amelyet József Attila a Gát utcától Balatonszárszóig, a
Kedves Jocótól az Ime, hát megleltem hazámat című versig bejárt. "József Attilát nem lehet korlátok
közé szorítani, nem tűri sem a politikai, sem a társadalmi, sem egyéb kategóriákat, sehová sem
tartozik, mert mindenhol otthon van. Senki sem sajátíthatja ki magának, mert mindenkié. Elődeinkhez
és utódainkhoz egyaránt szól" - fogalmazott megnyitóbeszédében Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere.
Az emlékhely a 2015. évi újranyitása előtt 2013-tól zárva volt, a kiállítást a Ferencvárosi Művelődési
Központ egy kis termében lehetett megtekinteni.
Jelen koncepció célkitűzései között első helyen szerepel annak elérése, hogy József Attila és
Ferencváros neve erősebben összekapcsolódjon a köztudatban, illetve hogy minél több felső tagozatos
és középiskolás tanuló jusson el a Valachi Anna irodalomtörténész által a „magyar költészet betlehemi
jászolának” nevezett emlékhelyre, ezáltal az valódi zarándokhellyé váljon. Megvizsgálva az
Emlékhely látogatóinak számát (2009: 869 fő, 2010: 3663 fő, 2011: 810 fő, 2012:1057 fő, 2013:500
fő, 2014:600 fő, 2015: 4155 fő, (diák 2100 fő, felnőtt 1020 fő, nyugdíjas 829 fő), jól látszik, hogy
fontos, hogy az Emlékhelyhez különböző kulturális tevékenységek, közönségcsalogató attrakciók
kapcsolódjanak, hiszen a 2010-es év kiugró látogatottságának oka is erre vezethető vissza. A 2015-ben
megújult emlékhely megnyitásával egy időben éppen ezért indította el az önkormányzat a „József
Attila mindenkinek” jelmondattal fémjelzett kulturális misszióját. Egy év alatt jelentős sikereket
lehetett elkönyvelni. Az április 11-i megnyitóra 14 kortárs költő felkérésével született Ünnepi
szonettkoszorú a ma költőinek József Attila-élményét hivatott előhívni, a mű a ferencvárosi
gyermekek versillusztációival könyvformában is megjelent, illetve CD formában a Kaláka Együttes
megzenésítésében. A fiataloknak szóló, a fiatalokat saját eszközén keresztül megszólító József Attila
mindenkiNET online videópályázat eredménye nemcsak számos értékes pályázati mű, hanem az is,
hogy az ország összes, sőt számos határon túli magyar nyelvű általános és középiskolájába eljuttatott
felhívás segítségével nőtt az Emlékhely ismertsége. A három alkalommal megrendezett pályázaton
több tízezer facebook felhasználóhoz sikerült eljutni, a www.jozsefattilamindenkinet.hu honlapot is
közel húszezren látogatták meg. A József Attila Vers-Dal Fesztivál szintén országos hatókörű, mely
egy már meglévő magánkezdeményezés felkarolásával jött létre. Számos József Attilaversmegzenésítés született. 2016-ban céljaink elérése érdekében az önkormányzat stratégiai
együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, a József Attila Társasággal,
a Magyar Naplóval, a Magyartanárok Egyesületével, a Magyar Tudományos Akadémia
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Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével, a Petőfi Irodalmi Múzeummal. A cél közös:
József Attila költészetének és a magyar költészet napjának népszerűsítése, ezt szolgálják az eddigi és
további együttműködések, közös projektek. Többek között az MTA Sztaki szakembereivel közösen
létrehozott
mobil applikációs séta, mely a költő ferencvárosi kötődéseit mutatja be
(elérhetősége:www.guideathand.com/hu/walk/jozsef-attila-ferencvarosban), illetve a Magyar Napló
költői körével a kerület iskoláiban megvalósított rendhagyó irodalomórák.
Az Emlékhelyre látogatókat és főleg a múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevőket József Attila
családi fotóit ábrázoló puzzle és kirakós játékok, valamint versidézetekkel díszített ülőpárnák várják.
A helyszínen megvásárolható emléktárgyak többségét találó József Attila-versidézetek teszik vonzóvá.
Az elérendő cél, hogy az idézetekkel ellátott bögre, esernyő, névjegytartó, hűtőmágnes stb. ötletes
ajándéktárggyá váljon. Ezen kívül múzeumpedagógiai foglalkozásokat, vezetett helytörténeti sétákat
fiataloknak és időseknek, interaktív irodalmi játszóházakat szervez az FMK és intézményei. Az
Irodalmi szalon kortárs költőkkel folytatott értékes és érdekes beszélgetéseknek, előadóesteknek, íróolvasó közönségtalálkozóknak, diákalkotóknak ad helyet. A viszonylag alacsony létszám jobb
marketinggel, hatékonyabb kommunikációval növelhető. Évek óta zajlik a ferencvárosi lakosokat
megszólító József Attila Versfesztivál, a több héten át tartó eseményen a gyerekektől a szépkorúakig
minden korosztály részt vesz rajta. Fontos megemlíteni a nagyon magas szakmai színvonalú, évek óta
zajló, ma már egész Budapest területére kiterjedő Versillusztrációs pályázatot, melyet a Helytörténeti
Egyesület szervez a Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen.

2.2.1.5 Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)
A Pincegaléria egy lakóház pincehelyiségében 1967. november 4-én nyílt meg. A kezdetektől 1980-ig,
a különböző műfajokat – festészet, grafika, textilművészet, kerámia, szobrászat - felvonultató
kiállításokat több mint 250 ezren tekintették meg. A kiállítótér a szomszéd pincehelyiség megszerzését
követően 1980-ban további 40 m2-rel bővült. Ezekben az években az akkor még Ferencvárosi
Pincetárlat névre hallgató galéria évente mintegy 20-22 kiállítást rendezett, amelyből 6 kiállításon –
egy megállapodás keretében – a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának művészei mutatkoztak be. A
lehetőségek körét bővítette az is, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ gondozásába került
telephelyet 1998-ban teljes egészében felújították.
A galéria kiállításai a magyar képzőművészet változatos palettáját mutatják be a konzervatív,
hagyományos műfajoktól a legújabb művészi törekvésekig: A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületével együttműködve ismert művészek bemutatkozása évente 3-4 alkalommal, fiatal,
tehetséges, hivatásos művészek bemutatkozása évente 1 - 3 alkalommal, a kerületben élő, dolgozó,
hivatásos művészek bemutatkozása évente 3 - 4 kiállítás keretéig, határainkon túl élő s dolgozó
magyar, esetenként nem magyar származású művészek bemutatkozása évente 1 - 2 alkalommal. Az
elmúlt években jellemzően egy-egy tematika köré épültek a kiállítások, így például a 2013-14-es évad
a mester és tanítvány, a 2014-15-ös évad a női alkotók, a 2015-16-os évad a műfajok sokszínűsége
tematika köré épült.
A kerületben található iskolák felől érkező folyamatos jelzések, a kerületi fiatalok kulturális és
szabadidős szokásait és igényeit feltáró kutatás, illetve a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér magas
kihasználtsága arra késztették a városvezetést, hogy újabb, a művészet erejét felhasználó, önkifejezést,
s ezáltal a fiatalok önmegvalósítását segítő közösségi teret hozzon létre. Ennek következtében döntött
úgy, hogy a Ferencvárosi Pincegalériát „átadja” az ifjúságnak a 2017-es év folyamán. A pontos
tematika kidolgozása folyamatban van, a kezdeti időszakban egy-egy iskola havonkénti váltásban
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használja a teret kiállítási helyszínül. Várhatóan áprilistól indulnak be a különböző képzések,
alkotóműhelyek, művészeti klubok, melyek elsősorban a kerületben található humánerőforrás aktív
bevonására épülnek (művésztanárok, drámapedagógusok stb.).

2.2.1.6 Pinceszínház (Török Pál utca 3.)
A kerületi Tanács 1962-ben alapította első önálló művelődési otthonát a Ráday u. 5 szám alatti épület
Török Pál utcai részén. Az eredetileg csak a Ráday utca felől megközelíthető helyiségek bejáratát az
1965-66-os átépítés során alakították ki a Török Pál utca felé, amely akkor kapta a Török Pál u. 3-as
számot. A művelődési otthon alig száz négyzetméteres nagyteremének ülőhelyszáma 100 fő,
befogadóképessége maximum 120 fő volt. 1966. május 13-ától viselte a Török Pál utcai intézmény
Kosztolányi Dezső nevét. A Kosztolányi Művelődési Otthonban működő Pinceszínház eredetileg
marionett-bábszínház volt, majd 1966. április 2-án a Budapesti Ifjúsági Színpad vette át, amely
hamarosan Pinceszínház néven vált ismertté. A színháznak egészen 1993-ig nem volt azonos a
fenntartója a művelődési otthonéval, a Fővárosi Tanács közvetlen felügyelete alá tartozott, előbb a
Fővárosi Művelődési Ház, majd 1979-től az akkor megalapuló Budapesti Művelődési Központ
telephelyeként. 1993-ban, hosszas harc után került a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásába a
Kosztolányi Kulturális Központ részeként. Ez utóbbi 1999-ben megszűnt, a Pinceszínház pedig 2007
óta a Ferencvárosi Művelődési Központ tagintézménye.
Ebben a struktúrában a Pinceszínház működése sokszor nehézkes, mert a művelődési házi és színházi
szemlélet más megközelítést igényel, s a két megközelítés közti átjárás óhatatlanul is problematikus. A
színház számára két út tűnhet célravezetőnek a hatékonyabb működés szempontjából: ha önálló
intézményként közvetlenül az Önkormányzat, a kultúráért felelős alpolgármester irányítása alá
tartozna a jövőben; vagy egy nonprofit szervezet létrehozásával, a jelenlegi összevont struktúra
megtartásával, de önálló divízióként funkcionálna, mely egyenrangú és rugalmas működést tenne
lehetővé, s gazdaságilag is hatékonyabb lehetne.
Egyértelmű, hogy a Pinceszínháznak többletforrásokra van szüksége, ha meg kívánja valósítani
terveit. Alapvető cél, hogy a Pinceszínház, teljesítve a törvényi feltételeket (2008. évi törvény az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól; 11§ 3.), elnyerje a
„kiemelt státuszt”, akkor ugyanis a színház alanyi jogon, nem egy-egy projekt ötletével folyamodhat
központi, állami támogatásért.
A Pinceszínház ma közösségformáló-képző térként, identitásképző erőként gondolja el tevékenységét
Ferencvárosban, kulturális életének meghatározó szereplőjeként vesz részt a kerületi programokban
(Advent, Kommunizmus Emléknapja, Holokauszt Emléknap, 56-os forradalom és szabadságharc stb.),
illetve a kerületi diákokkal együtt létrehozott iskolaszínházi előadásokban is megnyilvánul, mely a
Ferencvárosi Ádámok és Évák nevet viseli. A helyi irodalmi műhelyekre építő Magyar NaplóSzéphalom Estek, a diákoknak szóló előadások előtti és utáni drámafoglalkozások, felolvasó- és
versszínházi sorozatuk, valamint a „börtönszínházi” projekt szintén ezt a célt kívánja elérni. S
természetesen mindez a „hagyományos” színházi előadások mellett valósult, valósul meg a
Pinceszínházban, melynek törekvése, hogy olyan alkotó műhellyé válhasson, amely társadalmi
feladatot lát el, ugyanakkor működésében nem válik külön a társadalmi feladat ellátása művészi
törekvéseitől.
A 2016-os év több sikert is hozott a Pinceszínház részére, Tasnádi István Finito című darabja a Thália
Színház Humorfesztiváljának fődíját kapta, mely a legjobb produkciót illeti meg, a Vidor Fesztivál
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legjobb kamaraszínpadi előadásért járó Pierrot-díjat és a legjobb női epizódalakítás Smeraldina-díjat
(Györgyi Anna, Jászai Mari- díjas színművész) is magáénak tudhatja.
Az országos, sőt nemzetközi kitekintésű látványos, nagyszínpadi produkciókat színre vivő Nemzeti
Színház „árnyékában” és a sokféle ízlésű alternatív kisszínházak, társulatok gyűrűjében a polgári
értékrendet valló Pinceszínház elsősorban a „ferencvárosiak színháza” szeretne lenni. Olyan
kezdeményező kulturális platform a kerületben, mely a helyi sajátosságokat, történeteket is
megjeleníti, bevonva a kerületben élőket, miközben színes és sokoldalú repertoárján tart világirodalmi
és magyar, klasszikus és kortárs műveket, gyerekdarabokat is.

2.2.2

Kerületben működő kulturális, közművelődési szervezetek, intézmények

A kulturális koncepció célja című fejezetben meghatározottak alapján egyértelmű, hogy jelenlegi és
jövőbeni kulturális stratégiánkat a kerületben található kulturális, közösségi egyesületekkel,
intézményekkel karöltve, azokkal szoros együttműködésben, összehangolt működés révén, egymást
erősítve tudjuk megvalósítani. Ezért elengedhetetlenül fontos ezeknek a szereplőknek a bemutatása.

2.2.2.1 Art 9 Galéria (Ráday utca 47.)
Az Art9 Egyesület által működtetett Art9 Galéria 2003-ban nyílt meg. A kiállítóhely célja a
kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai munkájának segítése közös és
egyéni kiállítások szervezésével, alkotási lehetőségek megteremtésével. A kiállító művészek között
megtalálhatók a kereskedelmi galériák művészei és független művészek is. Számos külföldi
művészcsoport alkotóit sikerült Budapesten bemutatni, ezekből kiemelkedik a holland – magyar
cserekiállítás. Az elmúlt tizenhárom év alatt több mint 200 kiállítás valósult meg a galériában. Az
egyesület munkáját kedvezményes bérleti díjú helyiség biztosításával segíti az önkormányzat.

2.2.2.2 Bakelit Multi Art Center (Soroksári út 164.)
A Bakelit Multi Art Center a volt Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár területén található. Célja, hogy a
legkülönfélébb művészeti ágak mentén teremtsen - a különleges helyszín múltjának érintésével - teret
fiatal művészek megnyilvánulásához. Mindezt kortárs színházi, irodalmi, táncművészeti előadásokon,
képző- és iparművészeti installációkon, koncerteken és egyedi hangulatú rendezvényeken keresztül
kívánja megvalósítani. Közel egy évtizede működő kultúrprogramja a Diploma nélkül címet viselő
kiállítás-sorozat, amely kitüntetett platformot nyújt az autodidakta művészek számára. Olyan
tehetséges alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget, akik nem rendelkeznek képzőművészeti vagy
iparművészeti diplomával. A kiállítandó műveket minden alkalommal szakmai zsűri választja ki és
rangsorolja, melyek a Bakelit termein kívül, Budapest és az ország több pontján is kiállításra kerülnek.
A programot kulturális pályázatán évek óta támogatja Ferencváros Önkormányzata.

2.2.2.3 Bálna Budapest (Fővám tér 11-12.)
A Szabadság híd és a Petőfi híd között, a Duna-part látványát rontó közraktárak helyén épült fel a
Bálna Budapest a holland Kas Oosterhuis tervei szerint, mely 2013-ban nyitotta meg kapuit.
Építészetileg is szimbolikus: a XIX. század raktárépületeit XXI. századi korszerű építménnyel ötvözi.
Az épületben található az Új Budapest Galéria, amely 760 négyzetméteres kiállítótérével Budapest
egyik legnagyobb nonprofit galériája. Elsősorban a kortárs művészetre fókuszál, de a klasszikus
avantgárdot, a két háború közötti, a '40-es vagy a '60-as évek művészetét reprezentáló tárlatok is helyet
kapnak. A Bálna - mint új helyszín és új profil - nagyszabású nemzetközi tematikus kiállítások
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létrehozását is lehetővé teszi, melyek a kortárs művészet legfontosabb aktuális fejleményeihez
kapcsolódnak.

2.2.2.4 Budapesti Music Center, BMC (Mátyás u. 8.)
A Budapest Music Centert (BMC) 1996-ban alapította Gőz László. Elsődleges célja egy olyan zenei
információs központ kialakítása volt, amely összegyűjti, és nemzetközi viszonylatban is
hozzáférhetővé teszi a magyar klasszikus és jazz zenészek, valamint a magyar kortárs zenedarabok
adatait. Az információs központ folyamatosan bővülő internetes zenei adatbázisaiban jelenleg 3000
művész és 15 500 zenemű adatai szerepelnek, ingyen látogatható zenei könyvtára mintegy 90 ezer
könyvet, kottát, hanglemezt számlál. A BMC 1997 óta szervez klasszikus, kortárs- és jazz zenei
rendezvényeket. A BMC számos külföldi magyar kortárs- és jazz zenei esemény kezdeményezője, így
többek között a hollandiai, németországi és legutóbb - Kurtág György New York-i és washingtoni
szereplése okán - az amerikai magyar kulturális évad közreműködője. A BMC Records lemezkiadó
1998-ban alakult, albumainak száma mára eléri a 200-at. A kiadó alapítása óta a kortárs, klasszikus és
jazz műfajok hazai képviselőivel készít felvételeket. Kiadványaival az évek során sikerült számos
magyar művészt bekapcsolnia a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe, és sikeres művészi
együttműködéseket kezdeményezett magyar és külföldi művészek, műhelyek, zenekarok között. A
BMC tevékenységének meghatározó eleme a koncert- és rendezvényszervezés, amelynek mintegy 250
rendezvényt tartalmazó portfoliójában található komolyzenei hangverseny és nemzetközi zenei
fesztivál csakúgy, mint zártkörű műsoros partnertalálkozó, arénakoncert vagy nagyszabású szabadtéri
rendezvény. Kitűnő akusztikai tulajdonságokkal bíró koncertterme kiemelkedő minőségű hang-, fényés színpadtechnikával felszerelt, amely a legkülönfélébb rendezvény-igények kielégítésére alkalmas.
Az épület központi helyisége kifejezetten kamarateremnek épült - elsőként Budapesten - különleges
figyelmet szentelve a klasszikus kamarazenének. A magyar és nemzetközi sztárokat felléptető Opus
Jazz Club méltán tartozik Európa élvonalbeli helyszínei közé.

2.2.2.5 Concerto Budapest Zeneház (Páva u. 10-12.)
Az önkormányzathoz közszolgáltatási szerződéssel is kötődő zenei műhely mind zenekarának
produkcióival, mind kiváló akusztikájú koncerttermének biztosításával évek óta színesíti a kerület
kulturális életét, aktívan és együttgondolkodó módon vesznek részt az önkormányzat fiatalok körében
végzett zenenépszerűsítő tevékenységében.

2.2.2.6 DocuArt (Ráday u. 18.)
A 2007-től Ferencvárosban működő DocuArt Magyarország máig egyetlen dokumentumfilmes
központja, működését a Palantír Film Alapítvány biztosítja. Videókönyvtárat működtetnek, ahol közel
2000 film tekinthető meg ingyenesen, az 55 főt befogadó moziteremben filmklubok, egyedi filmes
rendezvények kapnak helyet. Az alapítvány célja a kultúrák közti párbeszéd elősegítése
dokumentumfilmek által. Céljuk a dokumentumfilm társadalmi hasznosításának növelése, a kultúrák
sokszínűségének bemutatása. A DocuArt közösségi térként működik: igyekszik egybefogni, integrálni
minden olyan kezdeményezést, amely a dokumentumfilm-készítést és terjesztést szolgálja. Az
alapítvány tartja fenn az Idegenek a kertemben filmgyűjteményt, amely bevándorlók integrációjával
foglalkozó európai dokumentumfilmek jogszerű és ingyenes hozzáférhetőségét biztosítja oktatási és
kulturális célra. Ferencváros Önkormányzata kedvezményes bérleti díjú helyiség biztosításával
támogatja működésüket, együttműködési megállapodás keretei között az elmúlt években számos
alkalommal biztosítottak teret ifjúsági, drogprevenciós rendezvényeikhez, dokumentumfilm-vetítéssel
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járultak hozzá a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez, illetve az idősügyi programok elindulása
óta filmklubot szerveznek a 60 év feletti ferencvárosiak részére.
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2.2.2.7 Goethe Intézet (Ráday u. 58.)
A budapesti Goethe Intézet 1988 óta működik hazánkban, 2005-ben költözött Ferencvárosba. Az
intézet négy részlege: a kulturális programosztály, a könyvtár, a nyelviskola és a nyelvtanártovábbképzés.

2.2.2.8 Erlin Galéria (Ráday utca 49.)
Az Erlin Galéria 1992-ben jött létre Szilágyi Márta belsőépítész stúdiójaként, a képzőművészet
hagyományos műfajainak és helyszíneinek átalakulására, megszokott kereteinek megújítására, a
hagyományos és kortárs képzőművészet kapcsolatára fókuszálva. Ötletgazdája a Ráday utcai
fesztiváloknak, melyet első alkalommal 2000-ben rendeztek meg. 2000 -2013 között szervezője az
évente megrendezett, önkormányzat által anyagilag is támogatott Plein Art Nemzetközi Kortárs
Képzőművészeti Fesztiválnak. Programjában a hazai képzőművészek külföldi kiállításai, valamint
külföldön élő magyar művészek hazai kiállításai rendszeresen szerepelnek, kiemelten vállalják
pályakezdő alkotók bemutatását. A galéria kiadója számos művész kiállítási katalógusának, Márkus
Péter szobrászművész monográfiájának.

2.2.2.9 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárai
(Boráros tér 2., Börzsöny u. 13.)
Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest
területén a közkönyvtári ellátást. A kerületi tagkönyvtárak a főváros nyilvános közkönyvtári
ellátásának alapintézményei. Kerületünkben jelenleg két fiókot működtet: Boráros tér 2, Börzsöny u.
13. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötött „Könyvet házhoz” megállapodás keretében a beteg,
mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött rászorulók és alanyi jogon minden 65 éve feletti polgár
számára biztosítja az önkormányzat ingyenesen könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát
segítő eszközök gépkocsival történő házhozszállítását. Ezen kívül- Budapesten egyedül álló módon – a
kerületi nyugdíjasok és kismamák könyvtári beiratkozási díját is megtéríti. A fiókkönyvtárak
munkatársai aktívan bekapcsolódnak a kerület kulturális életébe: gyerekprogramok szervezésében, „A
teljesség felé” idősügyi programok megvalósításában nyújtanak szakmai segítséget, az író-olvasó
találkozók a könyvtár termeiben zajlanak.

2.2.2.10 Holokauszt Emlékközpont (Páva u. 39.)
1999-ben határozott a kormány a Holokauszt Emlékközpont megalapításáról, 2002-ben pedig arról,
hogy a Páva utcában építik fel. Szándékosan nem a hagyományos zsidónegyedben, ezzel is jelezve,
nemzeti emlékhelynek szánják. A Páva utcai emlékközpont a világ kevés, kizárólag a holokauszttal
foglalkozó, állami alapítású intézményeinek egyike. Az emlékközpontba látogatókat különleges és
egyedi építészeti környezet fogadja, a modern épületegyüttesbe szervesen kapcsolódik a Páva utcai
zsinagóga, mely egykor Budapest második legnagyobb zsinagógája volt. Az intézmény tudományos,
oktatási és kulturális központ. Interaktív állandó és különleges időszaki kiállításokkal,
élményközpontú múzeumpedagógiai programokkal, kulturális rendezvényekkel várja a látogatókat. Az
épületben könyvesbolt és hangulatos kávéház is várja az érdeklődőket. Ferencváros Önkormányzata
együttműködési megállapodásban kívánja erősíteni az emlékhellyel már meglévő kapcsolatát. Az
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együttműködés közös programok szervezéséről, kommunikációs együttműködésről és az emlékhely
termeinek ingyenes igénybevételéről szól.

2.2.2.11

Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33-37.)

A budapesti Iparművészeti Múzeumot a hasonló profilú londoni, bécsi és berlini intézmények
létrejöttét követően, 1872-ben alapították. A múzeum a kezdetektől fogva egyaránt gyűjti a magyar és
egyetemes, a régi és kortárs iparművészeti alkotásokat. A mintegy 100.000 műtárgyból álló
gyűjtemény valamennyi műfajban áttekintést nyújt az egyetemes és magyar iparművészet történetéről,
a középkortól a 20. század első harmadáig, sőt napjainkig. A múzeum gyűjteményei több forrásból
származnak. A fokozatosan gyarapodó gyűjteménynek önálló épületet emeltek, a mai
múzeumépületet, amit 1896-ban Ferenc József uralkodó jelenlétében adtak át. Az Iparművészeti
Múzeum elsődleges célja az iparművészet alkotásainak gyűjtése, regisztrálása, dokumentálása,
tudományos vizsgálata, a nemzeti kultúrkincs részeként való őrzése és bemutatása, a tárgy- és
környezetkultúra értékeinek közvetítése az oktatás, a nevelés, a közművelődés céljából, továbbá a
korabeli iparral való kapcsolattartás, a régebbi korok technikai és formavilágát az ipar elé példának
állító iránymutatás, a közízlés formálása és a művészi ipar termékei iránti kereslet kialakítása. Az
Iparművészeti Múzeum kiemelt feladata, hogy a mindenkori mában élve kapcsolatot tartson a kortárs
iparművészet és formatervezés művelőivel, műhelyeivel és szakmai szervezeteivel, prezentációs,
gyűjtő és kutató helye legyen ezeknek. Ferencváros iparvárosi múltja predesztinálja arra, hogy
kapcsolatát szorosabbra fűzze a kerületben található nemzetközileg is elismert múzeummal, s maga is
generátora legyen a kortárs fiatal iparművészek szélesebb közönség előtti megjelenésének, akár a
Ráday utca újragondolása kapcsán, akár más formában.

2.2.2.12

Karaván Művészeti Alapítvány (Ráday utca 34.)

A Karaván Művészeti Alapítvány a Török Pál utca 3.-ban, a mai Pinceszínházban jött létre 2000-ben
azért, hogy tehetséges hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyerekeket kutasson fel, és számukra
tandíjmentes színészképző stúdiót működtessen. A színészképző azóta is folyamatosan nyitva álló
lehetőség azoknak, akik egy színi tanoda tandíját nem tudnák megfizetni. A stúdióból néhány év alatt
kinőtt egy színház, amely főként ifjúsági és gyermekelőadásokat játszik. Az alapítvány a kerülettel
kötött közszolgáltatási szerződés keretében vesz részt Ferencváros kulturális életében. A stúdióban
rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat, a kerület iskoláiban tehetségkutatást folytat. Az
önkormányzat az alapítvány működését kedvezményes díjon bérelt helyiséggel is támogatja. Itt
kialakított szobaszínházukban óvodai, iskolai csoportokat látnak vendégül, illetve a Pinceszínházban is
rendszeresen játszanak.

2.2.2.13

2B Galéria (Ráday utca 47.)

A 2B kortárs képzőművészeti galériát Böröcz András és Böröcz László alapította 2002 februárjában,
2006-ban költözött Ferencvárosba. Kortárs hazai és nemzetközi képzőművészeti programok
szervezésével foglalkozik. A galéria művészi hitvallása szerint a kultúra folytonos fejlődésének,
megújulásának egyik lehetséges útja a műfajok közti átjárás megteremtésében, a művészetek
határterületein létrejövő izgalmas, újszerű kísérletek integrálásában rejlik. A 2B Alapítvány az
esztétikai perspektívák kiszélesítése mellett a társadalmi felelősségvállalásban szerepet vállalva
hátrányos helyzetű csoportokat segít: roma művészeknek, női művészeknek biztosítanak lehetőséget
bemutatkozásra, neves művészcsaládokat bemutató sorozatuk a családok kevésbé vagy gyakran
egyáltalán nem ismert tehetséges tagjaira irányítja rá a nézők és a szakma figyelmét. Kiemelten fontos
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szerepet kap tevékenységükben a zsidó kultúra kortárs művészeti reprezentációja. Képzőművészeti
kiállításaikhoz kapcsolódó művészetpedagógiai foglalkozásaikon az általános és középiskolás diákok
felfedezik és kipróbálják a vizuális kommunikáció különleges formáit, és megismerik a művészetek
társadalmi szerepét és helyzetét. A foglalkozások rendszerességének biztosításával lehetővé válik a
fiatalok részvételével létrejövő, pozitív, befogadó és nyitott közösség építése, amely aktív részese és
alakítója a saját környezetét érintő változásoknak. Foglalkozásaikon - az életkori sajátosságokhoz
igazodóan- éppúgy helyet kap a művek értelmezése/esztétikai vizsgálata, mint a játék, az alkotás és a
kritikai szemléletet fejlesztő párbeszéd. A cél - az új ismeretek átadása mellett - hangsúlyosan a
fiatalok saját életeseményeinek feldolgozása, a szociális- és társas kompetenciáik fejlesztése a kortárs
művészetek jellemző médiumain keresztül. A galéria munkáját kedvezményes bérleti díjú helyiség
biztosításával segíti az önkormányzat.

2.2.2.14

Kosztolányi Sziget Egyesület (Mátyás u. 7.)

Az 1998 óta Ferencvárosban működő egyesület célja a közművelődési tevékenységek segítése BelsőFerencvárosban szabadegyetemei előadások, előadássorozatok, hagyományőrző és zenei programok
szervezésével. A korábban aktív kulturális tevékenységet folytató egyesület jelenleg az idősügyi
programban filmklubok tartásával vesz részt rendszeres jelleggel. Az önkormányzat kedvezményes
bérleti díjú helyiség biztosításával és kulturális pályázatán keresztül támogatja a Kosztolányi Sziget
tevékenységét.

2.2.2.15

Ludwig Múzeum (Komor Marcell u. 1.)

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország első olyan múzeuma, amely
kizárólag kortárs művészetet gyűjt. Jelentős nemzetközi és magyar képzőművészeti gyűjteményét
Peter és Irene Ludwig adománya alapozta meg 1989-ben, 1996-ban költözött a Budavári Palotából
jelenlegi helyére, a Müpába.

2.2.2.16

Medence Csoport (Pipa utca 4.)

A 2000-ben alapított Medence Csoport a kreatív újrahasznosítás elkötelezettje, alkotóműhelyükben a
környezettervezés és a művészetek szerteágazó területei - építészet, bútor- és tárgytervezés, vizuális
művészetek - elegyednek. Kreatív workshopokon osztják meg a megszerzett know-how-t, így
biztosítva társadalmi szerepvállalásukat, felvállalva a következő generációk képzését. Re+concept
termékcsaládjuk újrahasznosított, szemétre szánt reklámponyva alapanyagból készült bútorokból és
táskákból áll. Fontos számukra a közönség bevonása a tárgyalkotás folyamatába. 2007-ben költöztek
Ferencvárosba. 2009-től évi rendszerességgel rendezik meg a Nyitott Udvar elnevezésű
közösségfejlesztő programjukat a Pipa utcai társasház udvarán és egyéb városi helyszíneken, 2011-ben
valósult meg a Ferencváros Önkormányzata „Advent Ferencvárosban” ötletpályázatán nyertes Adventi
Piramis Installációjuk, mely azóta is minden évben a kerületet díszíti. Az önkormányzat
együttműködési megállapodás keretében vállalt feladatok - workshopok, kreatív újrahasznosító
műhelyfoglalkozások, bútorkölcsönzés stb. - ellenében kedvezményes bérleti díjú helyiséget biztosít
számukra.

2.2.2.17

Müpa (Komor Marcell u. 1.)

A Müpa Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája és egyik legmodernebb kulturális
intézménye, mely egyedülálló módon fogja össze a különböző művészeti ágakat: helyet ad komoly-,
kortárs-, könnyű-, jazz- és világzenének, operának, új cirkusznak, táncnak, irodalomnak, filmnek
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egyaránt. A Müpát 2005-ben azért hívták életre, hogy a fenti műfajok széles és igen változatos
közönsége számára magas színvonalú, minőségi kulturális eseményeket nyújtson. Az intézmény
alapvető feladata - a hazai és európai művészeti hagyományok tiszteletben tartásával - az új irányok és
irányzatok bemutatása és közérthetővé tétele, úgy az ínyenc, mint a szélesebb közönség számára is
befogadható, magas szintű élmény megteremtése. A Müpa a hazai és nemzetközi élvonalba tartozó
művészek előadásain túl új művek létrehozását kezdeményezi és támogatja. Tevékenysége nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy a jövő nemzedékének fiataljai is egyre szélesebb körben váljanak tudatos
kultúrafogyasztó felnőttekké. Mindezt inspiráló, párbeszédet generáló, kérdéseket felvető művészeti
eseményekkel és szolgáltatásokkal, az élményre, kreativitásra és interakcióra építő újszerű programok
bemutatásával teszi. Ferencváros Önkormányzatának évekre visszavezethető kapcsolatot sikerült
kialakítani a világszínvonalú intézménnyel, azonban eddig elsősorban egymástól független
együttműködések valósulhattak meg. A Müpával korábban kötött együttműködési megállapodás
újratárgyalása megindult, mely a Müpa termeinek igénybevételére, a kerületi ifjúság aktívabb
bevonására irányul elsősorban.

2.2.2.18

Museion No.1 (Üllői út 3.)

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által 2010 óta működtetett művészeti
galériában a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Zománcművészeti Alkotóműhely tagjainak munkái
kerülnek bemutatásra. A kortárs magyar iparművészet egyik reprezentatív helyszíne a Kálvin térhez
közel. Az önkormányzat együttműködési
megállapodásban rögzített feladatok ellenében
kedvezményes bérleti díjú helyiséget biztosít a galéria számára.

2.2.2.19

Nemzeti Színház (Bajor Gizi park 1.)

Az új Nemzeti Színház a Duna partján, 2002. március 15-én nyitotta meg kapuit. Elkészültére nemzeti
jelképpé, szimbólummá vált. Alapító okiratában rögzítette: "…a hagyományok folytatása során
törekedni kíván arra, hogy a felépült új Nemzeti Színházban, az intézmény jelentőségéhez méltó
módon becsülje meg a magyar és egyetemes drámairodalom, a színházművészet tolmácsolóit." Az
épületben 4 színpadon tarthatnak előadást. A nagyszínpad 3 emeletes nézőtere 619, a Gobbi Hilda
Színpad 160-200 fő befogadására alkalmas, a Kaszás Attila terembe 80-100 néző ülhet be. A negyedik
emeleten eredetileg jelmezmúzeumnak tervezett Bajor Gizi Szalon pódiumszínpad a színház legkisebb
játszóhelye. A színház Duna felőli oldalán helyezkedik el az úgynevezett szabadtéri színpad. Az
önkormányzat célkitűzése, hogy a jelenlegi, alkalomszerű együttműködést folyamatossá és
meghatározott stratégia mentén megvalósulóvá tegye.

2.2.2.20

Ráday Gyűjtemény és Biblia Múzeum (Ráday utca 28.)

A Ráday Gyűjtemény a Dunamelléki Református Egyházkerület kulturális intézménye, amely
könyvtári, levéltári és múzeumi egységekből áll. A Biblia Múzeum 1988-ban jött létre a Dunamelléki
Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének részeként. A szép, régi Bibliák mellett a kiállítás a
Biblia keletkezésének hátterét is bemutatja. Az idelátogató közönség megismerheti mindazokat az
eseményeket, amelyek között a Biblia népének története lejátszódott, és amelyek magának a Bibliának
a sorsát is meghatározták. Jelenleg nyilvános könyvtárként is működik, külön ritkaság a Ráday család
könyvtára, mely jelenleg Európa egyik legnagyobb felvilágosodás kori könyvgyűjteménye közel 15
000 kötet védett, muzeális könyvgyűjteményével. Továbbá itt található a Ráday család levéltára is.
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2.2.2.21

Sanyi és Aranka Színház (Mátyás utca 9.)

A Sanyi és Aranka Színházat Lukáts Andor Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas Érdemes művész
alapította. Lukáts Andor 1995-ös Kaposvárról Budapestre költözése után Halász Péterrel indított
sorozata egyik darabjának két főszereplője Sanyi és Aranka, a színház innen kapta nevét. A
sorozatban szereplő alkotások egy-egy újsághír alapján születtek, méghozzá egy éjszaka alatt, s már
másnap bemutatásra is kerültek. Az abszurd vállalkozás után a Sanyi és Aranka elsősorban abszurd
darabokat tűzött műsorára. Az abszurd drámák bemutatása mellett céljuk, hogy pályázatokkal
ösztönözzék az írókat új művek születésére. Nyitott szellemiségű befogadó színház, illetve 2015 óta
színházi műhelyként is működik. Jelenleg nem csak abszurd drámákat, de vígjátékokat, tragédiákat,
kortárs drámákat is előadnak. Ferencváros Önkormányzata kedvezményes bérleti díjú helyiség
biztosításával támogatja a színház működését.

2.2.2.22

Stúdió K Színház (Ráday u. 32.)

Stúdió K Színház jogelődjét, az 1971-ben alapított Orfeót tartja a kortárs színháztudomány a független
színházak első képviselőjének. A Stúdió K Színház 1995 óta működik Ferencvárosban, az egyetlen
olyan független színház Magyarországon, amely vállalja, hogy állandó játszóhelyet és állandó
társulatot tart fenn, repertoárszerűen működik, a repertoár lefedi a teljes korfát (gyerek-, ifjúsági- és
felnőtt közönség számára készült előadásokat játszik), ugyanakkor befogad más független társulatokat,
egyetemi vizsgaelőadásokat, független művészeti projekteket. Összművészeti műhelyként is működik.
Kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségre (szegregáció, női jogok, mélyszegénység,
fogyatékosság, identitáspolitika, menekült-ügy), a hátrányos helyzetűek támogatására, ifjúságügyi
programok széleskörű kialakítására, az oktatási, színházi nevelési feladatok színvonalas ellátására,
valamint az elérhető kulturális programok megszervezésére. Élethosszig tartó tanulás programja
keretében képzőművészeti eszközökkel segíti az idősek kompetenciabővülését. Ezen célok teljesülése
érdekében együttműködik a vonatkozó területeken dolgozó civil szervezetekkel, közösségi pontként
segíti munkájukat. Ferencváros Önkormányzata kedvezményes bérleti díjú helyiség biztosításával és
kulturális pályázata keretében támogatja a színház tevékenységét.

2.2.2.23

Tárt Kapu Galéria (Hőgyes Endre utca 2.)

A Tárt Kapu Galéria a mentális zavarokkal élők műveit bemutató művészeti és közösségi központ. A
hazai art brut és outsider művészet hazánkban először az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetben (OPNI) 2004-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy teret adjon a művészetterápia során
létrehozott art brut alkotások kiállításához. A „lipóti” terápiás műhelyek kiállításait a szakma, a
közönség, a kortárs művészek és a műgyűjtők nagyfokú érdeklődése kísérte. A galéria 2012-ben
költözött Ferencvárosba, célkitűzése, hogy nemzetközi színvonalon, európai kontextusba ágyazva
képviselje és mutassa be a magyarországi art brut- outsider művészetet és az ehhez kapcsolódó
szakmai munkát. Működésének négy alappillére: a kiállítótér, a művészeti műhely, a szakmai és a
közösségi programok. Célja, hogy a mentális zavarokkal élők művészeti világa közelebb kerüljön a
mindennapi emberekhez, hogy alkotóik értékteremtő képességeinek megismertetésével átformálják a
közvélemény távolságtartó megnyilvánulásait a pszichiátriai betegekkel szemben. A galéria igazán
különleges színfoltja a kerület kulturális életének, továbbá aktívan részt vesz az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában, folyamatos aktualizálásában, rendhagyó
képzőművészeti órákat tart a kerület iskolái számára, illetve bekapcsolódott az idősügyi programok
megvalósításába is. Az önkormányzat kedvezményes bérleti díjjal támogatja az alapítvány misszióját.
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2.2.2.24

Trafó – Kortárs Művészetek Háza (Liliom utca 41.)

Az 1909-ben épült Liliom utcai trafóház, az egykori dél-pesti transzformátor, az ipari szecesszió
jellegzetes alkotása, az 1998-as Budapesti Őszi Fesztiválon nyitotta meg kapuit. A Trafó
programjának különös ismérve a műfaji sokszínűség, a minőségi igényesség és a nemzetköziség. A
Trafóban gyakran tűznek műsorra műfajilag besorolhatatlan, interdiszciplináris programokat, emellett
bemutatnak irodalmi indíttatású szcenírozott programokat, valamint filmes vagy multimediális
eseményeket is. A kortárs képzőművészet aktuális tendenciáit és jelenségeit a Trafó Galéria mutatja
be, így galériaként is működik. Ferencváros színházi és képzőművészeti sokszínűségének egyik fontos
része.

2.2.2.25

Zöld Macska Diákpince (Üllői út 95.)

A Zöld macska diákpince 13 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy amatőr színházi próbáknak
adjanak teret, egész éven át befogadják a diákszínházak előadásait. A pincehelyiség kávézóként is
működik, korábban aktív szerepet töltött be Ferencváros kulturális, ifjúsági életében, drámapedagógia
programok megvalósításához nyújt segítséget, fellépési lehetőséget biztosít amatőr színjátszó
csoportok részére.

2.2.2.26

Zwack Unicum Múzeum és Látogatóközpont (Dandár utca 1.)

Az egykori Zwack József és Társai Likőrkülönlegességek Gyárának történetével ismerkedhetnek meg
2005 óta az érdeklődők a gyár Dandár utcai frontjáról megközelíthető állandó kiállításon. A
színvonalas tárlat mellett látogatóközpontként is működő, a Zwack-vállalat tulajdonában lévő múzeum
az elmúlt 10 évben sikeresen integrálódott a budapesti turisztikai helyszínek által kialakult hálózatba;
buszos kirándulások fontos állomása, az országos múzeumi rendezvények állandó szereplője.

2.2.3

Kulturális közszolgáltatási szerződések

Ferencváros Önkormányzata - élve törvény adta lehetőségeivel - a kerület kulturális, művelődési
életének fejlesztése, az Önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak magas szintű ellátása
érdekében közszolgáltatási szerződéseket köt, mely biztosítja mindkét fél számára a tervezhetőséget, a
hatékonyabb együttműködést. Jelenleg a következő szervezetekkel van érvényes közszolgáltatási
szerződésünk: magas szakmai színvonalú koncertek tartására a MÁV Szimfonikusok Zenekarral, az
Erdődy Kamarazenekarral és a Concerto Budapest zenekarral. Utóbbi a koncertek mellett
meghatározott számban rendelkezésre bocsátja a Páva utca Zeneházat is önkormányzati rendezvények
számára. A Turay Ida Színház színházi előadásokat, kedvezményes árú bérleteket, a kerületi
rendezvényeinken fellépő színészeket biztosít, a Karaván Művészeti Alapítvány az esélyegyenlőség
jegyében tehetséggondozást, művészeti képzést biztosít a kerületi hátrányos helyzetű, roma fiatalok
részére, tehetségkutatást végez a kerületben, továbbá színházi előadást szervez a kerületi kulturális
eseményeken, ingyenjegyet biztosít más helyszínű színházi előadásaira a rászoruló gyerekek részére.
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel szoros
együttműködésben helytörténeti versenyeket szervez fiatalok és idősek részére, tanulmányi kirándulás
és egyéb helytörténeti tevékenységük révén hatékonyan hozzájárul a kerületi identitástudat
kialakításához, a magyar költészet napja alkalmából, a József Attila-kultusz építéséhez kapcsolódva
versillusztrációs pályázatot és kiállítást szervez, s a legsikerültebb versillusztrációk felhasználásával
kerületi naptárt ad ki. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete a kultúra ügyének
szolgálatában, a hagyományok őrzése érdekében magas színvonalú zenei, kulturális és ismeretterjesztő
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programokat szervez, részt vesz Ferencváros kulturális értékeinek felkutatásában, megőrzésében,
valamint népszerűsítésében. (Közszolgáltatási szerződések tartalma: 1. számú melléklet)

2.2.4

Kedvezményes bérleti díjjal támogatott kulturális szervezetek

A kerületi kulturális és közösségi élet támogatására az önkormányzat a 2000-es években számos
helyiséget bocsátott kerületi szervezetek részére meglehetősen alacsony bérleti díjjal. A hosszú idejű
kedvezményes bérleti jog és a kedvezmény alapjául szolgáló kerületben folytatandó tevékenység
meghatározásának pontatlansága és az ellenőrzés hiánya miatt azonban ezeknek a szervezeteknek
nagy része nem látta el a tőle elvárt feladatot. Az elmúlt években a legtöbb szervezettel sikerült
együttműködési megállapodást kötni, s az éves beszámolói kötelezettséggel aktívabb tevékenységre
bírni őket. Azokkal a szervezetekkel, ahol nem látszódik még egyértelműen az együttműködési
szándék, egy évre szóló bérleti szerződést köt az önkormányzat. A szisztematikus tevékenység révén
számos szervezettel sikerült aktív, élő kapcsolatot kialakítani elsősorban kulturális, idősügyi és
ifjúságügyi téren.
(A kedvezményes bérleti díjú helyiséggel támogatott szervezetek és az általuk vállalt
tevékenységcsoportok megnevezését az 2. számú melléklet tartalmazza.)

2.2.4.1

Kerületi civil szervezetek

Ferencváros területén számos civil szervezet működik, az Önkormányzat jelentős anyagi ráfordítással
támogatja őket pályázatok, közszolgáltatási szerződések, kedvezményes bérleti díjú helyiségek
biztosítása stb. útján. A kerületben kiemelkedő kulturális – közösségi tevékenységet folytató civil
szervezetek közül a legfontosabbak:
27 éve működik Ferencvárosban a Garabonciás Alapítvány. A Garabonciás Együttes a régmúlt
korok táncait, muzsikáját, játékait népszerűsíti. Az Együttes állandó szereplője, fellépője a kerületi
rendezvényeknek, iskolai programoknak. Része volt a régi hangszeres oktatás terjedésében (koboz- és
tekerő tanítás, hangszerkészítés). Országos (több, határon túli résztvevővel nemzetközi) énekmondó
versenyt rendezett Balassi Bálint emlékére. Kezdeményezője és szakmai bonyolítója a pedagógusok
számára rendezett, akkreditált történelmi társastánc tanfolyamoknak. 15 éve kerül megrendezésre az
Alapítvány szervezésében a Történelmi Társastánc Találkozó, melyre az ország több városából,
többször határon túlról érkeznek csoportok.
Az Írott Szó Alapítvány 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti kultúra megőrzését és
megújítását szolgáló irodalmi, művészeti és tudományos műhelyek, folyóiratok, könyvek
megjelentetését segítse elő. Évek óta támogatja a Magyar Napló című irodalmi folyóiratot. A már
“befutott” alkotók mellett figyelemmel kísérik a pályakezdő fiatalokat, műveik megjelentetését.
Ferencváros kulturális életének aktív alakítói: irodalmi pályázatok kiírói, önkormányzati kiadványok
szerkesztői, kiadói, író-olvasó találkozók, magyar kortárs és világirodalmi estek, érettségi-felvételi
előkészítők, rendhagyó irodalomórák szervezői, megvalósítói. Céljuk továbbá a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az
euroatlanti integráció elősegítése.
Az 1990-ben alapított, közhasznú Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely elsősorban a hazai
és határon túli kortárs magyar irodalom fontos, új értékeinek gondozását, kiadását, ismertté tételét, a
fiatal tehetségek felkarolását, a magyar nyelv és irodalom legszélesebb körben való ápolásának,
megismerésének ösztönzését kívánja elősegíteni. Fontos feladata a könyvkiadás mellett a határon túli
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magyar irodalmi közösségekkel és olvasóközönséggel való kapcsolattartás, az új irodalmi értékek
kölcsönös bemutatása is, valamint a külföldi – közép- és észak-európai - országokban születő új
szépirodalmi műveknek a szakmai és olvasói nyilvánosság előtti ismertté tétele is. Ezeket a célokat
szolgálják az általuk szervezett irodalmi rendezvények, tájnyelvi vetélkedők, szabadegyetemek,
emléknapok, irodalmi pályázatok, fesztiválok, író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalom órák, és a
huszonhat esztendeje folyamatosan végzett szépirodalmi könyvkiadási tevékenységük, amely során
eddig közel 600 címet jelentettek meg. 2010-től, Ferencvárosba költözésük óta tevékenységükben
fontos hangsúlyt kap a kerület kulturális életébe való bekapcsolódás. Együttműködési megállapodás
keretében számos közös projekt valósult meg elsősorban idősügy területén irodalmi pályázatok közös
kiírásával, a sikeres pályaművek kiadásával (az itt lakó emberek sorsának tükrében megjelenítésre
került Ferencvároshoz kötődő történeteket feldolgozó Ferencvárosi életutak, illetve Ferencváros ’56-os
eseményeit megörökítő Ferencváros, 1956), könyvbemutató sorozattal, író-olvasó találkozókkal. A
Széphalom Könyvműhely gondozásában és kiadásában jelent meg az Ünnepi szonettkoszorú József
Attila tiszteletére is.
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) 2011-ben alakult azzal a célkitűzéssel,
hogy a kultúra ügyét szolgálja Ferencvárosban, valódi értékeket hordozó művészi produkciókat
közvetítsen az emberek felé. A szervezet tagjai úgy vélik, a média és a nagy rendezvények elsősorban
a tömegkultúra világát közvetítik az emberek felé, ők viszont tömegkultúra helyett igényes, valódi
értékeket hordozó művészeti produkciókat szeretnének tálalni a ferencvárosiak számára, bekapcsolni
őket a kulturális életbe ösztönözve a közösségi élet megteremtését, hogy a társadalom tagjai ne passzív
fogyasztók legyenek, hanem aktívan alakítsák, formálják a kultúrát, s egyúttal összetartó helyi
közösségeket alakítsanak ki. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületét 14 ferencvárosi hölgy
alapította, taglétszámuk az alapítás óta már a többszörösére nőtt. A kultúra ügyét irodalmi estek,
művészi produkciók, kamarazenei és templomi koncertek, valamint kirándulások szervezésével
kívánják szolgálni.
A 2005-ben alapított Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület létrejötte óta kiemelkedő tevékenységet
végez a kerületben a helytörténeti hagyományok ápolása, helytörténeti értékeinek feltárása,
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek lebonyolítása terén. A Helytörténeti Gyűjteménnyel
közösen szervezi a Ferencvárosi Séták című helytörténeti vetélkedő-sorozatot, melynek során a
kerületi általános iskolák felső tagozatosai számára háromfordulós, a középiskolások számára pedig
egyfordulós versenyt rendeznek. A vetélkedőket kiegészíti az a helytörténeti foglalkozás-sorozat,
melyben heti rendszerességgel múzeumlátogatásokon, helytörténeti kutatómunkában és egyéb
múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő általános iskolások. A teljesség felé
idősügyi koncepció megvalósításába is elsőként kapcsolódott be, a vegyes korcsoportú vetélkedők
során nem csak helytörténeti ismereteiket bővítik a résztvevők és a szurkolók, hanem generációk
közötti kapcsolatok is kialakulnak. A kerületi rendezvények közül minden évben kiemelkedőnek
bizonyul a Költészet Napja alkalmából meghirdetett versillusztrációs pályázat, melyen nagyjából ezer
alsó-és felső tagozatos iskolás, valamint középiskolás vesz részt.
A Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület (LÉK) 2007-ben jött létre, elsősorban
kulturális tevékenységet folytat a József Attila-lakótelepen. Civil Szalon elnevezésű ingyenes
programjaikra neves közéleti személyiségeket hívnak meg a kultúra, a sport, az egyházi élet
területeiről. Az önkormányzat kulturális pályázatának rendszeres támogatottjai.
2011 decemberében került bejegyzésre a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Céljuk a kerületi
adományozás fejlesztése, a kerület fejlődését szolgáló közösségi tevékenységek támogatása és a
kerülethez kötődés erősítése. Helyi forrásokból támogatásokat gyűjtenek, melyből helyi civil
kezdeményezéseket támogatnak, és a közösséget erősítő programokat szerveznek. Négy elkülönített
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alapot hoztak létre: Ferencvárosi Gyermekalap, Ferencvárosi Közterek Alap, Belső Ferencvárosért
Alap és József Attila-lakótelep Alap.
A József Attila-lakótelepen 2015 óta működő Anyahajó Egyesület önkéntesekből álló csapata
kitartóan, szabadidőt és energiát nem kímélve igyekszik egymást segítő közösségé szervezni a
lakókörnyezetében élő, elsősorban kisgyermekes családokat. Az önsegítő közösség legfőbb
célkitűzései a családok védelme és a családok jólétének erősítése; a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, a gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése anyakörök működtetésével, képzések, tréningek szervezésével; anyák
munkaerőpiaci reintegrációjának és foglalkoztatásának segítése képességfejlesztés, ismeretterjesztés
révén; a környezet- és egészségtudatos szemlélet kialakítása; jogvédelmi feladatok ellátása jogi
tanácsadás biztosításával, képzések szervezésével, konferenciákon történő részvétellel.
MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesületet 2002 augusztusában ferencvárosi
pedagógusok alapították, nevét József Attila azonos című verse ihlette. Önálló művészeti, kulturális
programjaik mellett (József Attila emlékestek, fotókiállítások, diák médiaműhely, diákalkotók
találkozója, diák filmszemle, irodalmi délutánok, mesedélutánok, színjátszó táborok, drámajáték
foglalkozások) a kerületi rendezvények aktív résztvevői.
Az Írisz Családi Kör 2008-tól informális családi körként működik a József Attila-lakótelepen a Dési
Művelődési Ház munkatársainak segítségével és támogatásával. A Medáliákkal közösen szervezett
„Kuckó” programokon kívül Baba-mama klubokat (Szoptatást támogató baba-mama klub, Várandós
beszélgető kör) működtet havi rendszerességgel. Két nagyobb, sikeres rendezvény meghonosítása
fűződik a nevéhez. A Családi piknik a Babák Rózsaparkjában elnevezésű programjukkal az adott
évben született gyermekeket és szüleiket ünneplik rózsatövek ültetésével és a gyermekek
névtáblájának elhelyezésével. (A rózsatövek ültetése szülői jelentkezések alapján történik.) Az
Állampolgári Részvétel Hetén az Anyahajó Egyesülettel közösen szervezett Játszótér Népe Piknik a
lakótelep lakóit szólítja meg bevonva más helyi és kerületi civil szervezeteket, csoportokat.
Rendszeres résztvevői az önkormányzati lakótelepi rendezvényeknek.
A Horizont Alapítványt 1991-ben a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat munkatársai hozták létre.
Az alapítvány a szociálisan nehéz helyzetben levő családok, gyermekek, egyedülálló felnőttek
számára nyújt segítséget. Ingyenes nyári táborokat szervez, klubjellegű foglalkozásokat tart, tanácsadó
irodát működtet, a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő képzéseket, foglalkozásokat szervez.
A Kicsi Szív Alapítvány a Középső-Ferencvárosi keresztény fiatalok számára szervez kulturális és
szabadidős programokat.

2.2.5

Kerületi nevelési és oktatási intézmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől az
önkormányzatok fenntartói, 2017. január elsejétől pedig a működtetői feladata is megszűnt a
köznevelési intézmények (az óvodákat kivéve) tekintetében. Ferencváros Önkormányzata azon
önkormányzatok közé tartozott, akik úgy gondolták, hogy a szerepkörök változása ellenére továbbra is
feladata a kerületi oktatási intézmények munkájának támogatása, segítése. A jelentős anyagi
szponzoráció mellett az önkormányzat példaértékű tevékenységet folytat az ifjúságügy terén iskolán
kívüli programokkal, sportesemények szervezésével, kültéri fittness eszközök kihelyezésével,
rendhagyó irodalom, ének, rajz órákkal, pályaorientációs foglalkozásokkal. (A tevékenységek sorát a
Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepció 2016-2020. elnevezésű dokumentum tartalmazza.) Saját
fenntartású közösségi teret működtet a Haller utcában a H52 Ifjúsági Irodát és Közösségi Teret, mely
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2015-ben került átadásra. Az intézmény főbb tevékenysége: programok - rendezvények, tematikus
kézműves foglakozások, szociális cirkusz program keretében-zsonglőr foglakozás, hip-hop tánc, gitár
foglalkozás, korrepetálások, önismereti munkát segítő csoportok. Az elmúlt két évben az ifjúság
kulturális ízlésének alakításában, formálásában jelentős előrelépések történtek. Egyrészt az
együttműködési megállapodások és a kulturális pályázatok célorientáltabb felhasználása révén igényes
zenei, irodalmi, képzőművészeti programokat biztosított az önkormányzat. A részt vevő iskolák nagy
elégedettséggel számoltak be tapasztalataikról. Másrészt a Pinceszínház közösségépítő programjainak
köszönhetően a közösen létrehozott színházi produkciók élményében részesülhetnek a kerület
iskoláinak diákjai.
Az önkormányzat a kerületi oktatási intézményekkel két fórumon keresztül is tartja a kapcsolatot. Az
Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal az igazgatókat, vezetőket szólítja meg. A Ferencvárosi Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) pedig a kerületi diákok érdekvédelmi szervezete, mely már három
alkalommal alakult újjá. A szervezet aktívan részt vesz a kerület kulturális és közösségi életének
alakításában, saját programokat, eseményeket, fesztiválokat szervez, a kerületi nagyrendezvényeken is
megjelenik.
Az iskolákkal való együttműködés külön erőssége, hogy nemcsak az önkormányzat által korábban
fenntartott iskolákkal van élő kapcsolata az önkormányzatnak, hanem a kerületben található
szakgimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, egyházi és alapítványi intézményekkel is. Külön
kiemelendő a művészeti iskoláknak a szerepe (az Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Patrona Hungariae Katolikus
Iskolaközpont, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium).

2.2.6

Egyházak

A IX. kerületi önkormányzat jó kapcsolatot ápol a kerületben található egyházakkal. A hatékony
együttműködés elősegítése érdekében hozta létre 2012-ben az Egyházi Kerekasztalt, melybe minden,
az Országgyűlés által elismert, Ferencvárosban működő közösséget meghívott. A kerekasztal az
elmúlt évek alatt teret teremtett ahhoz, hogy az egyházak jobban bekapcsolódjanak a kerület életébe,
illetve az önkormányzat is szembesülhessen a egyházak részéről érkező problémákkal. A közösségek
közül több is aktívan részt vesz „A teljesség felé” idősügyi programokban, ifjúságügy területén is
elindult a közös gondolkodás, de a leghatékonyabb együttműködés kulturális területen tapasztalható.
Az egyházak saját szervezésű programokkal – elsősorban koncertekkel -, illetve az önkormányzat által
szervezett kulturális események helyszíneként kapcsolódnak be Ferencváros kulturális életébe,
továbbá több nagy elismerésnek örvendő esemény aktív alakítói és kezdeményezői, ezek közül
érdemes kiemelni az Ars Sacra Fesztivált és a Református Zenei Fesztivált. A kulturális és az egyházi
pályázaton keresztül jelentős önkormányzati támogatásban részesülnek.

2.2.7

Nemzetiségek

Ferencváros Önkormányzata a törvényben előírt kötelezettségein túl segíti a helyi nemzetiségi
önkormányzatok működését, illetve a külön nemzetiségek számára kiírt pályázat keretében támogatja
a helyi nemzetiségek hagyományainak, identitástudatának ápolását. Ferencvárosban a következő
nemzetiségi önkormányzatok működnek: bolgár, görög, horvát, német, örmény, roma, román, szerb,
szlovák, ukrán. Kulturális, gasztronómiai értékeik és hagyományaik bemutatásához kapnak teret a
Nemzetiségi Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében, mely 2016-ban 8. alkalommal valósult meg
az FMK szervezésében. Évek óta aktívan részt vesznek a József Attila-lakótelepen megrendezett
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Lakótelepi Mulatságon. A nemzetiségi önkormányzatok közül kiemelkedőnek tekinthető a Roma
Önkormányzattal kialakított szoros együttműködés, mely lehetővé teszi, hogy a két fél szociális,
kulturális téren egymást segítve és erősítve segítse a kerületben élő romák életét.
A jövőbeni célok, feladatok között hangsúlyosan szerepel a többi nemzetiség aktívabb bevonása a
kerület kulturális életébe, a nagyrendezvények színesítéséhez, meg kell keresni a magas szakmai
profizmussal megvalósított művészeti programjaikat, alkotóikat.

2.2.8

Testvérvárosok

A testvérvárosi kapcsolatok – a városközi diplomácia – fő célja, hogy a területek, városok, városrészek
polgárai, képviselői számára kezelhető és kényelmes struktúrát, tartalmi keretet biztosítson ahhoz,
hogy a különböző országokban található, különböző sajátosságokkal és lehetőségekkel rendelkező
helységek (város, városrész, régió) fejlesszék egymáshoz fűződő kapcsolatait, megismerhessék
egymás kultúráját, történelmét, gazdasági és társadalmi sajátosságait. Ez a gondolat, a
városdiplomácia igénye hívta életre a Ferencvárosi Önkormányzat testvérvárosi törekvéseit is.
Diákcsere programokban, iskolák közötti együttműködésekben, kulturális kapcsolatokban,
protokolláris látogatásokban teljesedett ki ez a partnerség. Ferencváros testvérvárosai: Magyarkanizsa
(Szerbia),
Beregszász (Ukrajna), Sepsiszentgyörgy (Románia), Királyhelmec (Szlovákia),
Majadahonda (Spanyolország), Senlis (Franciaország).
A testvérvárosok közül tényleges kapcsolat a magyarlakta településekkel alakult ki az elmúlt években.
A két nyugat-európai kisvárossal, a Madridhoz közeli spanyol Majadahondával és a Párizstól kb. 50
km-re lévő Senlis városkával tényleges együttműködés nem bontakozott ki. A magyarlakta
településekkel elsősorban diáktáboroztatás, kulturális és sportrendezvények, protokolláris találkozók
terén alakult ki aktívabb együttműködés. Ezek közül érdemes megemlíteni a Ferencvárosi
Diákolimpia Rájátszást, a Nemzeti Összetartozás Napjának közös ünneplését, melynek keretében
adjuk át a Magyar Nyelvért Díjat is, a balatonlellei ifjúsági tábort, illetve a szeptemberi hangulatos
lecsófőző versenyt, melyen testvérvárosaink is képviseltetik magukat. A Picegalériában minden évben
helyet kap egy testvérvárosi művész a bemutatkozáshoz. A tavalyi év legnagyobb kulturális
eseményének, a Bakáts Fesztnek a központjában is egyik testvérvárosunk, Beregszász állt.
Számos testvérvárosunk élénk és magas színvonalú kulturális élettel büszkélkedhet. A magas szakmai
színvonalat megcélzó kulturális együttműködések nagy potenciált jelenthetnek Ferencváros számára
is. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontos egy olyan koncepció kidolgozása, mely ezeket a
kulturális-közösségi együttműködési lehetőségeket térképezi fel, s építi be a kerület életébe. A
képzőművészet mellett magától adódik a színházak megszólítása is.
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2.3

A KULTURÁLIS KONCEPCIÓHOZ KÉSZÜLT FELMÉRÉS

Ferencváros Önkormányzata a 2017-2022. közötti időszakra szóló kulturális koncepciójához 2016
őszén megalapozó kutatás készült. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy támogassa a konkrét primer
kutatási eredményeken, illetve egyéb másodlagos adatokon nyugvó, „tény-alapú” stratégiaalkotást.
Az együttműködésen alapuló kulturális stratégiánknak megfelelően a koncepciót megalapozó kutatást
a kerületben található Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Turizmus Tanszéke
készítette. A felmérést a témában nemzetközileg elismert szaktekintélyű tanárok, dr. Kiss Kornélis és
dr. Sziva Ivett egyetemi adjunktusok vezetése mellett hallgatók végezték. A kutatás egy félévet ölelt
fel, mely a kerület lakosainak szabadidőhasználati szokásait térképezi fel, továbbá magában foglalja a
felmérés eredményeit kor- és városrész szerinti bontásban. Ezek az adatok, eredmények a koncepció
megvalósítása, a kerületi igényeket adekvát módon kielégítő programstruktúra kialakítása során
lesznek meghatározóak. A koncepcióhoz készült kutatással egy időben zajlott a Ráday utca
brandépítésével kapcsolatos felmérés, kutatás, mely a Ráday utcára vonatkozó termékfejlesztési és
marketingkommunikációs javaslatokat fogalmazza meg. Ez a felmérés szolgál majd alapjául a
koncepció feladatai között is megnevezett Ferencváros brand kialakításához a Ráday utcára
vonatkozóan. Fontos megemlíteni, hogy mivel az egyetemmel folytatott együttműködés folyamatos, a
megvalósítás során bármikor lehetőség nyílik további keresztinformációk, összefüggések
lekérdezésére. Valamint a kutatásban részt vett hallgatókat - akik az elmúlt félévben mélyrehatóan
megismerkedtek Ferencváros kulturális-szabadidőhasználati lehetőségeivel, jellemzőivel - a
megvalósításba, a további ötletelésbe, monitoringba is bevonja az önkormányzat.

2.3.1

A kutatás módszere, mintája

A IX. kerület lakosainak szabadidőhasználati szokásait egy személyesen és online módon lekérdezett,
az önkormányzat által korábban végeztetett kutatások és a Központi Statisztikai Hivatal kapcsolódó
adatfelvételeinek kérdéseivel is kompatibilis kérdéseket tartalmazó kérdőívre épülő kvantitatív kutatás
segítségével végezték. A tisztított adatbázis segítségével 682 ferencvárosi lakos szokásairól,
véleményéről és attitűdjeiről kapunk képet. Az elemzés során egyváltozós és többváltozós statisztikai
módszereket használtak, SPSS szoftver segítségével.

2.3.2

Kutatási eredmények részletesen (A Budapesti Corvinus Egyetem által
készített Kutatási jelentésből)

2.3.2.1

Bevezető

A Budapesti Corvinus Egyetem Szabadidő és turizmus tárgyat felvett alapszakos hallgatói 2016 őszén
csaknem 700 kérdőívet töltöttek ki a IX. kerület lakosainak megkérdezésével. A helyi lakosok
szabadidőhasználattal, a IX. kerületi imázzsal, a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó attitűddel és
életminőséggel kapcsolatos válaszai alapján született kutatási eredményeket a kutatás céljának és
módszerének bemutatását követően ismertetjük.
A válaszadók demográfiai jellemzői:
A kutatásnak ebben a részében a következő kérdéseket vizsgáltuk részletesen:
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Melyik IX. kerületi városrészben lakik
A válaszadók nem szerinti megoszlása
A válaszadók családi állapota és iskolai végzettsége
A válaszadók munkaerőpiaci státusza
A válaszadók életkora

A válaszadók legnagyobb része, 34,31%-a Belső-Ferencvárosban, majdnem ugyanennyien (33,87%)
Középső-Ferencvárosban, 19,65% a József Attila-lakótelepen, 11,29% pedig Külső-Ferencvárosban
lakik.
Melyik IX. kerületi városrészben lakik Ön?
0,88%

19,65%

34,31%
11,29%
33,87%
Belső-Ferencváros

Középső-Ferencváros

Külső-Ferencváros

József Attila-lakótelep

Nem tudja

A válaszadók 63%-a nő, 37%-a férfi volt.
A válaszadók nem szerinti megoszlása

36,95%
63,05%

férfi

nő

Családi állapot szerint: a válaszadók 40,5%-a, tehát legnagyobb része nőtlen vagy hajadon, 21,7%-a
házas és együtt él házastársával, 11,4% özvegy, 11,0% elvált, 10,4% nem házas, de együtt él
valakivel, és 1,2% házas, de külön él házastársától. 3,9% sorolta magát az egyéb kategóriába.
A válaszadók 75,4%-a gyermektelen háztartásban él, 14,1%-uk egy gyermeket nevel, 7,0%-uk kettőt,
3,2% hármat, 1-1 % pedig négy vagy öt gyermeket.
A válaszadók iskolai végzettségét tekintve elmondható, hogy a legnagyobb arányban (47,5%)
középfokú, 40,6%-ban felsőfokú, 5,9%-ban alapfokú, és 1,9 %-ban még ennél is alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek. A válaszadók 4,1%-ának van doktori fokozata.
A válaszadók megoszlása munkaerő-piaci státuszuk szerint a következő: 32,0%-uk alkalmazott,
28,5%-uk tanuló, 26,7% öregségi/özvegyi nyugdíjas, 6% háztartásbeli, 4,4% önálló vállalkozó/saját
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vállalkozásában alkalmazott, 2,2% rokkant nyugdíjas, szintén 2,2% munkanélküli, 2,1% gyesen,
gyeden van, 1,3% pedig alkalmi munkákból, megbízásokból él.
Főmunkáján kívül a megkérdezést megelőző egy évben 17,5% végzett, 17,9% pedig a megkérdezés
idején is végzett egyéb pénzkereseti tevékenységet.
A válaszadók többségének (57,3%) nem, 38%-ának pedig a IX. kerületben található a munkahelye
vagy az iskolája.
A válaszadók életkorát tekintve: a többség (36,2%) a 15-25 éves korosztályhoz tartozik, 23,8% a 2645 éveshez, 20,4% 46-65 éves, 19,6% pedig 66 év fölötti. A megkérdezés során minden korcsoportot
sikerült megszólítani.

2.3.2.2 A IX. kerület lakosainak szabadidőhasználati szokásai és a szabadidős
szolgáltatásokkal való elégedettsége
A kutatásnak ebben a részében a következő kérdéseket vizsgáltuk részletesen:

















Szabadidejében végezte Ön az alábbi tevékenységeket az elmúlt egy évben?
Ön milyen gyakran vesz részt kerületi vagy kerületen kívüli kulturális programokon?
Ön milyen gyakran sportol a kerületben vagy a kerületen kívül?
Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a kerületben vagy a kerületen kívül?
Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő programokon (például tanfolyam, generációkat
összekötő programok) a kerületben vagy a kerületen kívül?
A kerületben található kulturális intézmények – kerületi lakosok általi –látogatottsága: Járt-e
már az alábbi helyeken? Az adott hely összességében mennyire tetszett Önnek?
Járt már az alábbi, IX. kerületi rendezvényeken?
Rendezvényekkel való átlagos elégedettség
Honnan értesül leginkább a kerületi programokról?
Szokta-e használni az Önkormányzat honlapját, a www.ferencvaros.hu-t programkeresésre?
Amennyiben igen, mennyire elégedett a honlappal?
Szokta-e olvasni a Ferencváros kerületi újságot? Amennyiben igen, mennyire elégedett az
újsággal?
Mely programokon venne részt szívesen kifejezetten a IX. kerületben?
Melyek a szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos legégetőbb problémák Ferencvárosban a
válaszadók szemszögéből?
Mivel lehetne Önt arra ösztönözni, hogy több szabadidőt töltsön a kerületben?
Egy kerületi szintű, kedvezményeket nyújtó kártya esetében hány százalékos kedvezményt
tartana vonzónak?
Legfeljebb mennyi pénzt hajlandó Ön kifizetni egy alkalomra egy főre valamilyen kulturális
programra, illetve valamilyen sportprogramra (nézőként vagy résztvevőként)?

A szabadidős blokk első kérdésével arra kerestük a választ, hogy milyen tevékenységeket
végeznek szabadidejükben a IX. kerületi lakosok.
Az alábbi ábrán jól látható, hogy a három legnépszerűbb tevékenység a megkérdezést megelőző egy
évben a számítógépezés, internetezés (86,51%); a könyv-, nyomtatott napilap-, hetilap- és
folyóiratolvasás (85,34%); valamint a TV-nézés (84,90%) volt. Ezeket követi – a válaszoknak még
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mindig 70% fölötti arányával – a vendéglátóhelyen étkezés, kávézás, cukrászdázás (76,69%); a
sportolás (73,75%); és a legalább egy éjszakára történő elutazás belföldre (71,41%). Nem esik messze
a 70%-tól a színház, komolyzenei koncert és múzeumlátogatás (69,50%); továbbá a mozizás (66,13%)
sem. A hagyományos játékokkal való játék, társasjátékozás és kártyázás, valamint a legalább egy
éjszakára külföldre utazás szintén 50% fölötti népszerűségnek örvend. 40% fölötti arányban végzett a
kertészkedés, balkongondozás (47,65%), a bulizás (47,07%) és a plázázás (46,92%).
A vendéglátóhelyeken való étkezés 76% fölötti, a kulturális programoknak pedig közel 70%-os
kedveltsége, valamint a bulizás népszerűsége arra enged következtetni, hogy a IX. kerületi lakosok
jobban bevonhatóak lennének a kerületi gasztronómiai és kulturális programokba.

Szabadidejében végezte Ön az alábbi tevékenységeket az elmúlt egy
évben? (százalék) N=682
0

10

20

30

40

50

60

70

80

számítógépezés, internetezés

90 100
86,51

olvasás:könyv, nyomtatott napilap, hetilap,…

85,34

TV-nézés

84,90

vendéglátóhelyen étkezés, kávézás,…

76,69

sportolás

73,75

legalább egy éjszakára történő elutazás…

71,41

színház-, komolyzenei koncert-,…

69,50

mozizás

66,13

hagyományos játékokkal való játék,…

58,80

legalább egy éjszakára történő elutazás…

50,73

kertészkedés, fűnyírás, erkély-,…

47,65

diszkózás, bulizás, mulatozás

47,07

plázázás

46,92

kutya, macska, hobbiállat gondozás

36,36

sportrendezvényen nézőként részvétel

33,14

könyvtárban olvasás, kölcsönzés

30,79

játszóterezés, felnőtt játszóterezés,…

29,77

részvétel iskolarendszeren kívüli oktatásban…

26,54

vallásgyakorlás

23,46

önkéntes munka civil vagy politikai…

16,28

Választ kerestünk arra is, hogy inkább kerületen belüli vagy kívüli kulturális programokon
vesznek részt a helyiek. A válaszadók egyharmada (33,9%) mondta azt, hogy szinte soha nem vesz
részt kerületen belüli kulturális programokon. Kerületen kívül ugyanez az arány csak 17,2%, szinte a
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fele. Ez azt jelenti, hogy érdemes törekedni a kerületi lakosok kerületen belül tartására. Évente
egyszer-kétszer a válaszadók 27,5%-a vesz részt kerületen belüli, 20,5%-a pedig kerületen kívüli
kulturális programokon. Évente néhányszor és havonta is többen mennek kerületen kívülre. Akik
viszont hetente vesznek részt kulturális programokon, tehát a legkomolyabb kultúrafogyasztók, azok
szinte egyforma arányban választják a kerületen belüli (5,1%) és a kerületen kívüli (5,3%)
programokat.

Ön milyen gyakran vesz részt kerületi kulturális
programokon?
5,1%
(Szinte) soha
11,0%
33,9%

Évente egyszerkétszer
Évente néhányszor

22,5%
Havonta
Hetente vagy
gyakrabban

27,5%

Ön milyen gyakran vesz részt kerületen kívüli
kulturális eseményeken?
5,3%

4,3%
(Szinte) soha

17,2%
Évente egyszer-kétszer

17,4%

Évente néhányszor

20,5%

Havonta
Hetente vagy gyakrabban

35,3%
Nem tudja
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A kerületen belüli vagy kívüli sportolás arányai nagy hasonlóságokat mutatnak: a lakosok közel
40%-a nem sportol. Akik hetente vagy gyakrabban sportolnak, azok többsége (28,6%) a kerületen
belül marad, szemben azzal a 23,3%-kal, aki kerületen kívüli sportolási lehetőséget választott. Akik
évente egyszer-kétszer, évente néhányszor vagy havonta sportolnak, elenyésző többséggel mennek
kerületen kívülre.

Ön milyen gyakran sportol a kerületben?

6,6%

(Szinte) soha
Évente egyszer-kétszer
39,1%

28,6%

Évente néhányszor
Havonta

9,1%
8,5%

Hetente vagy
gyakrabban
Nem tudja

8,1%

Ön milyen gyakran sportol a kerületen kívül?

(Szinte) soha

7,5%

Évente egyszer-kétszer
37,2%

23,3%

Évente néhányszor
Havonta

11,7%
8,5%
11,7%
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A hobbitevékenységek végzésének helyszínét is vizsgáltuk: a válaszadók igen hasonló arányban nem
végeznek kerületen belül (38,6%) vagy kerületen kívül (36,2%) hobbitevékenységet. Akik csak évente
egyszer-kétszer végeznek hobbitevékenységet, kicsivel nagyobb arányban (11,3%) maradnak
kerületen belül, mint kívül (8,9%). A havonta, hetente vagy gyakrabban hobbitevékenységet végzők
közel azonos arányban maradnak kerületen belül, vagy mennek kerületen kívülre.

Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a
kerületben?

10,6%
(Szinte) soha
38,6%

18,3%

Évente egyszer-kétszer
Évente néhányszor
Havonta

11,4%
Hetente vagy gyakrabban
9,8%

11,3%

Nem tudja

Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a
kerületen kívül?

11,0%

(Szinte) soha
36,2%

19,8%

Évente egyszer-kétszer
Évente néhányszor
Havonta

11,3%

Hetente vagy gyakrabban
8,9%
Nem tudja

12,8%
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A közösségépítő programok nem túl népszerűek a IX. kerületi lakosság körében: a válaszadók több
mint fele, kb. 60% szinte soha nem vesz részt közösségi programon sem kerületen belül, sem azon
kívül. Egyébként a közösségi programok helyszíne gyakrabban esik kerületen kívülre. Évente egyszerkétszer a válaszadók 10%-a, évente néhányszor 7,6%, havonta 5,0%, hetente vagy gyakrabban pedig
7,8% vesz részt kerületen belül ilyen programon.

Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő
programokon (például tanfolyam, generációkat
összekötő programok) a kerületben?
(Szinte) soha

7,0%

Évente egyszer-kétszer

7,8%

5,0%

Évente néhányszor
7,6%

Havonta
62,6%

10,0%

Hetente vagy
gyakrabban
Nem tudja

Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő
programokon a kerületen kívül?
3,4%

(Szinte) soha

8,1%

Évente egyszer-kétszer

6,6%

Évente néhányszor
10,3%
Havonta
58,8%
Hetente vagy
gyakrabban
Nem tudja

12,9%
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A kerületben található kulturális intézmények – kerületi lakosok általi –látogatottságát tekintve
összességében megállapítható, hogy a nagyobb hírű, országos vagy országos hírű/vonzerővel is
rendelkező intézményeket jobban ismerik, a válaszadók többsége járt már ezekben: a Művészetek
Palotájában a válaszadók 71,4%-a, a Bálnában 66,1%-uk, az Iparművészeti Múzeumban 57,5%, a –
nemcsak kulturális szolgáltatásokat nyújtó, hanem vélhetően a plázázás kerületi szinten kiemelkedően
magas látogatottságú színtereként is funkcionáló – Lurdy Házban 83,1%, a Nemzeti Színházban pedig
66,4% járt már. Az elsősorban kerületi vonzerővel bíró, többségében önkormányzati intézmények
ismertsége jelentősen elmarad az előzőektől: a Trafóban 20,8%, a Ferencvárosi Pincegalériában
13,9%, a Pinceszínházban 21,4%, fordult meg, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményt a válaszadók
15,1%-a, a József Attila Emlékhelyet 30,2%, a Dési Huber István Művelődési Házat pedig 24,0%
kereste fel eddig. A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) – valószínűleg a szélesebb
programkínálatának köszönhetően – kilóg a sorból: itt a válaszadók közel fele (49%) járt már.

Járt-e már az alábbi helyeken?
Igennel válaszolók száma (százalék, %)
N=682
0

10
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MŰPA - Művészetek Palotája

80

90

71,4

Bálna

66,1

Iparművészeti Múzeum

57,5

Lurdy Ház

83,1

Nemzeti Színház

66,4

BMC - Budapest Music Center

15,2

Trafó

20,8

FMK - Ferencvárosi Művelődési Központ

49,0

Ferencvárosi Pincegaléria

13,9

Pinceszínház

21,4

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

15,1

József Attila Emlékhely

30,2

Dési Huber István Művelődési Ház

24,0

A legnépszerűbb önkormányzati intézmény a IX. kerületi lakosok körében tehát az FMK, a legkevésbé
látogatott pedig a Ferencvárosi Pincegaléria. Kissé meglepő, hogy ez utóbbinál csak kicsivel
látogatottabb a nemzetközi vonzerővel is bíró, zenei és gasztronómiai élményeket egyszerre kínáló
BMC. A József Attila Emlékhely népszerűsége pedig – a helyi lakosok körében – szinte a BMC
ismertségének a duplája.
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Tanulságos megvizsgálni, hogy összességében mennyire tetszett az adott kulturális intézmény
azoknak, akik már jártak ott. A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhették az intézményeket,
ahol az 1-es azt jelenti, hogy „egyáltalán nem tetszett”, az 5-ös pedig azt, hogy „nagyon tetszett” az
adott hely. 4-es fölötti értékelést kizárólag országos vonzerővel bíró intézmények értek el: Müpa 4,32,
Iparművészeti Múzeum 4,16, Nemzeti Színház 4,14. A valamennyi intézmény közül leglátogatottabb
Lurdy Ház kapta a legalacsonyabb pontszámot (3,27). Az önkormányzati fenntartású intézmények
közül a legmagasabb pontszámot (3,87) a 2. legismertebb József Attila Emlékhely érdemelte ki. A
második helyezést (3,67 pontot) a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény érte el, a dobogó harmadik
fokán pedig a leglátogatottabb FMK áll 3,61-es értékeléssel. A legkisebb tetszést a Ferencvárosi
Pincegaléria aratta, 3,40 ponttal. Összességében egyik intézmény sem ért el 4-es értékelést, de 3-as
alatti átlagértéket sem kapott senki.

Az adott hely összességében mennyire tetszett Önnek?
(Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán)
5
4,32
4

4,16

4,14
3,77

3,53
3,27

3
2
1
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A IX. kerületi rendezvények ismertségét és kedveltségét vizsgáltuk a kerületi lakosok körében azzal
a kérdéssel, hogy jártak-e már a megnevezett rendezvényeken és hogyan értékelik ezeket. A
válaszadók közül legtöbben a Bakáts Feszten jártak már: az igen válaszok aránya itt 37,4% volt. A
második legismertebb IX. kerületi rendezvény az Egészségnap 24,8%-kal. A harmadik helyen szereplő
Lakótelepi Mulatság is 20% feletti (22,1%) részesedéssel bír az igennel válaszolók arányát tekintve.
15,2%-ot ért el a Tavaszköszöntő a Haller Parkban, az összes többi rendezvény 15% alatti ismertségű
a válaszadók körében. Három olyan rendezvény van (Ifjúsági Rendezvények – IFI Feszt, Feri Fesz;
Roma Fesztivál; Játszó Szerdák és Játszó Csütörtök), amely a 10%-os ismertségi küszöböt sem érte el.
A legkevésbé ismert (6,3%-kal) a „Játszó Szerdák és Játszó Csütörtök” elnevezésű program.

Vett-e már részt valaha az alábbi rendezvényeken?
Az igennel válaszolók aránya (százalékban, %) N=682
Bakáts Feszt

37,4

Egészségnap

24,8

Lakótelepi Mulatság

22,1

Tavaszköszöntő a Haller parkban

15,2

Idősek és a Zene Világnapja

12,5

Református Zenei Fesztivál

12,5

József Attila Versfesztivál és a Költészet Napja

12,0

Gyermeknap, Mesenap

11,7

Újévi koncert

11,6

Ifjúsági rendezvények (Ifi Feszt, Feri Feszt)

7,5

Roma Fesztivál

7,0

Játszószerdák és Játszó Csütörtökök

6,3
0

5
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Ami az ismert programokkal való elégedettséget illeti, az alábbi ábrán jól látható, hogy a
legnagyobb tetszést az Egészségnap aratta 3,91 ponttal az 1-től 5-ig terjedő skálán. Ennél magasabb
pontszámot egyik rendezvény sem ért el. A válaszadók 3,00 alatti értékelést sem adtak egyik
programnak sem. Azok, akik igennel válaszoltak arra a kérdésre, hogy a megnevezett programokon
részt vettek-e, legkevésbé a Roma Fesztivállal vannak megelégedve: ezt a legalacsonyabb, 3,20-as
pontszámmal fejezték ki. A skála másik végén, a legpozitívabban értékelt programok között az
Egészségnap mellett az Újévi Koncert (3,75) és a József Attila Versfesztivál és a Költészet Napja
(3,73) szerepel. A Lakótelepi Mulatság (3,69), a Bakáts Feszt (3,71) és a Gyermeknap, Mesenap
(3,72) is az előzőekhez hasonló tetszésnek örvend, vagyis a magasabbra értékelt programok között
található.

Rendezvényekkel való átlagos elégedettség
(1-től 5-ig terjedő skálán)
5

4

3,61
3,20

3,31

3,35

3,63

3,69

3,71

3,72

3,73

3,75

3,91

3,37

3

2

1

A kerületi programok népszerűsítésére szolgáló kommunikációs csatornák jelenlegi szerepéről
árulkodnak a „Honnan értesül leginkább a kerületi programokról” kérdésre adott válaszok. Az
összes kommunikációs csatorna között messze a legnépszerűbb a kerületi újság, a válaszok 52,9%ával. Ezt követik azonos, 34,0-34,0%-os aránnyal a plakátok és a Facebook. Ezektől nem sokkal
marad el az ismerősök ajánlása és az, amikor a helyszínen járva értesülnek a lakosok egy-egy
programról. Az internet világában talán kevésbé várt eredmény, hogy – nem a Facebookon, hanem – a
további internetes oldalakonvaló tájékozódás abszolút minimális, 0,4%-ot képvisel a válaszok között.
Ez összhangban van az önkormányzat honlapjának az ismertségével, amit a következő ábra mutat
meg.
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Honnan értesül a kerületi programokról?
(A megkérdezettek százalékában)

kerületi újság

52,9

plakát

34,0

Facebook

34,0

szórólapok

31,7

ismerősök

29,5

a helyszínen járva

25,1

internet

0,4

egyéb

0,0
0

10
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40
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Ahogy az előző kérdés vizsgálatánál is jeleztük, sejthető volt, hogy az internet csekély szerepe a IX.
kerületi programok terjesztésében, összefügghet az önkormányzat honlapjának ismertségével. Ezt
igazolják a „Szokta-e használni az Önkormányzat honlapját, a www.ferencvaros.hu-t
programkeresésre?” kérdésre adott válaszok, az alábbi ábrán illusztrálva is. A válaszadók közel
76%-a adott nemleges választ. Mindössze közel 19% használja az önkormányzat honlapját
programkeresésre, ami azt sugallja, hogy nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a honlap
programkeresőként való népszerűsítésére a kerületi lakosok körében.

Szokta-e használni az Önkormányzat honlapját, a
www.ferencvaros.hu-t programkeresésre?
(válaszadók megoszlása százalékban, %)
igen
18,91%

nem tudja
5,13%

nem
75,95%
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Az, hogy nem ismerik kellőképpen a honlapot, nem jelenti azt, hogy nincsenek vele megelégedve.
Akik ismerik, azok túlnyomó többségben (70%) 4-es és 5-ös pontszámmal jutalmazták az
önkormányzat honlapját az 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelentése „egyáltalán nem
elégedett”, az 5-ös jelentése pedig „nagyon elégedett”. Maximális pontszámot a honlapot használó
válaszadók 54%-a adott. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem a honlap minősége, hanem annak
promóciója szorul erősítésre.

Amennyiben igen, mennyire elégedett a honlappal?
(1-től 5-ig terjedő skálán)
N=121
2% 1%
1

5%
16%

2
22%

3
4
5
nem tudja

54%
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Ahogy az már kiderült az előzőekből, a kerületi újság az első számú információforrása a helyi
lakosságnak, amikor programokat keresnek a kerületben. Nem meglepő tehát, hogy a „Szokta-e
olvasni a Ferencváros kerületi újságot” kérdésre a többség (60%) igennel válaszolt.

Szokta-e olvasni a Ferencváros kerületi újságot?
(válaszadók megoszlása százalékban, %)
nem tudja
2,64%

nem
37,10%

igen
60,26%

Csakúgy, mint az önkormányzat honlapjával, a kerületi újsággal is meg van elégedve a helyi
lakosok többsége. Ezt 4-es és 5-ös pontszámmal fejezte ki a válaszadók 61%-a az az 1-től 5-ig terjedő
skálán, ahol az 1-es jelentése ismét az, hogy „egyáltalán nem elégedett”, az 5-ös jelentése pedig az,
hogy „nagyon elégedett”. A legtöbben egyébként (40%) 4-es pontszámot adtak. 5-ösre a válaszadók
21%-a értékelt. Ez utóbbit meghaladó mértékű (28%) azok száma, akik közepesen vannak
megelégedve az újsággal, 2-es pontszámot pedig 8% adott. A kerületi újság esetében tehát több a
kevésbé elégedett olvasó, mint az önkormányzati honlap esetében.

Amennyiben igen, mennyire elégedett az újsággal?
(1-től 5-ig terjedő skálán)
1%

2%
8%

1

21%

2
3
28%

4
5
nem tudja

40%

A kerületi kulturális koncepció létrehozásához nélkülözhetetlen annak vizsgálata, hogy a IX.
kerületben milyen típusú rendezvényekre van a legnagyobb kereslet a lakosság körében. Ezt
vizsgáltuk a „Mely programokon venne részt szívesen kifejezetten a IX. kerületben” kérdéssel. Az
alábbi ábra azt mutatja, hogy a legnagyobb kereslet a színházi előadásokra van, ez valószínűleg a
Nemzeti Színház jelenlétének is köszönhető. A színházi programokat azonban közvetlenül a
gasztronómiai rendezvények követik, amelyek kedveltsége – a külföldiek és a belföldiek körében
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egyaránt – sokszor visszatérő eleme a jelen kutatási összefoglalónak. Csakúgy, mint a könnyűzenei
programok, melyek szintén 3-asnál magasabb pontszámot kaptak az 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol az
1-es jelentése „egyáltalán nem”, a 4-es jelentése pedig „nagyon szívesen”.

Mely programokon venne részt szívesen kifejezetten a IX. kerületben?
(1-től 4-ig terjedő skálán jelölt válaszok átlaga programonként)
színházi előadás

3,38

gasztronómiai rendezvény

3,17

könnyűzenei koncert

3,10

sportesemény (nézőként)

2,81

komolyzenei hangverseny

2,78

sportolási lehetőség (résztvevőként)

2,77

tanfolyam (nyelv, számítógép használati)

2,67

tanácsadás (jogi, életviteli, elhelyezkedést segítő,
stb.)

2,44

kézműves foglalkozás

2,34

táncház

2,25

modern tánc, jazz, balett

2,14

egyházi program

1,96
1
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Fentebb már láthattuk, hogy a válaszadók közel 34,0%-a szinte soha nem vesz részt kerületen belüli
kulturális programokon. Kerületen kívül ez az arány csak 17,2%. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy
melyek a szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos legégetőbb problémák Ferencvárosban a válaszadók
szemszögéből. Az alábbi ábrán bemutatott válaszokból úgy tűnik, hogy a legnagyobb kereslet az
ingyenes programokra lenne: a legtöbbször – a válaszok több mint 35%-ában – ezek hiányát
említették. Nagyon hasonló említési gyakorisággal szerepel a „kevés kulturális program” – 26,54%, az
„unalmas programok” – 25,37% és a „kevés sportlehetőség” – 24,19%. Fentiekben már láttuk, hogy
akik hetente vagy gyakrabban sportolnak, azok inkább kerületen belüli sportolási lehetőséget
választanak. Amikor azt kérdeztük, hogy milyen gyakran vesznek részt közösségi programokon, azt
láthattuk, hogy a közösségépítő programok nem túl népszerűek a IX. kerületi lakosság körében: a
válaszadók több mint fele, kb. 60% szinte soha nem vesz részt közösségi programon sem kerületen
belül, sem azon kívül. Ennek fényében érdekesség, hogy minden ötödik válaszadó hiányolta a
közösségi programokat. Elképzelhető, hogy ezekről nem időben, vagy egyáltalán nem értesülnek.
Szintén gyakran, 20%-hoz közeli arányban említik a „társtalanságot”, az „alacsony színvonalú
kulturális programokat” és a „drága sportlehetőségeket”. Azt csak elenyészően kevesen látják
problémának, ha „túl magas színvonalúak a kulturális programok”.

Szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos legégetőbb problémák
Ferencvárosban
(említések százalékos megoszlása, %)
kevés ingyenes program

35,04

kevés kulturális program

26,54

unalmas programok

25,37

kevés sportlehetőség

24,19

drága kulturális programok

22,87

kevés közösségi program

20,09

társtalanság, magányosság

19,50

alacsony színvonalú kulturális programok

19,06

drága sportlehetőségek

18,77

túl magas színvonalú kulturális programok

1,76
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A fenti kérdéshez is szorosan kapcsolódik annak vizsgálata, hogy mivel lehetne a helyi lakosságot
arra ösztönözni, hogy több szabadidőt töltsön a kerületben. Itt megint nagyon erősen jelenik meg a
közösségi terek és közösségi programok iránti igény: az „egyáltalán nem”, „inkább nem”, „inkább
igen” és a „nagyon” válaszok közül a jelentős többség az „inkább igen” és a „nagyon” mellett tette le a
voksát, ami 3,16-os átlagot eredményezett. A legnagyobb érdeklődést azonban a kerületi,
kedvezményeket nyújtó kártya váltotta ki, amire a legtöbb „nagyon” válasz érkezett, a
legmagasabb, 3,27-es átlagot eredményezve. Az összes többi lehetőség hasonló, – 2,56 és 2,63 átlag
közötti – érdeklődést váltott ki. A köztereken, illetve a kulturális és sportlétesítményekben, valamint
vendéglátóhelyeken ingyenesen használható wifire kissé nagyobb igény mutatkozik, mint a
nyereményjátékra vagy az interaktív programra.

Mivel lehetne Önt arra ösztönözni, hogy több szabadidőt
töltsön a kerületben?
(átlag)
1

2

3

kerületi ingyenesen használható wifi a
köztereken, forgalmasabb helyeken

2,63

ingyenesen használható wifi kulturális- és
sportlétesítményekben, vendéglátóhelyeken

2,60

közösségi terek, ahol az emberek
találkozhatnak egymással, programokon
vehetnek részt

4

3,16

kerületi, kedvezményeket nyújtó kártya

3,27

kerületi nyereményjáték

2,58

kerületi interaktív program (pl. játék)

2,56

Amint az előző válaszokból kiderült, a legnagyobb érdeklődést a kerületi szintű, kedvezményeket
nyújtó kártya váltotta ki. Azt is megkérdeztük a lakosságtól, hogy hány százalékos kedvezményt
tartanának vonzónak egy ilyen kártyához kapcsolódóan. A válaszadók közül legtöbben (19,6%) a
20%-os kedvezményt preferálnák, de majdnem ugyanennyien (közel 18%) szeretnének 50%-os
kedvezményt kapni. Nem sokkal kevesebben azonban (16,9%) megelégednének a 10%-os
kedvezménnyel is. Az összes választ átlagolva azt az eredményt kapjuk, hogy a IX. kerületi
lakosság egy kicsivel több, mint 30%-os kedvezményt szeretne élvezni a kerületi szintű,
kedvezményeket nyújtó kártyával.
A szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos legégetőbb problémák között láttuk megjelenni, hogy a IX.
kerületi lakosság szerint kevés az ingyenes program Ferencvárosban, és azt is jelentős százalékban
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említették, hogy drágák a kulturális programok. A kedvezményadó kártya mellett tehát feltétlenül
érdemes vizsgálni, hogy legfeljebb mennyi pénzt hajlandóak kifizetni egy alkalomra egy főre
valamilyen kulturális, illetve valamilyen sportprogramra (akár nézőként, akár résztvevőként). Ami
a kulturális programokat illeti, a legtöbben (16,7%) 2.000 forintot adnának ki fejenként és
alkalmanként. Majdnem ugyanennyien (16,5%) már csak ennek a felét, 1.000 forintot áldoznának.
Nem sokkal marad el azonban azok aránya sem, akik (13,0%) akár 5.000 forintot is fizetnének
alkalmanként és fejenként. Az összes választ átlagolva azt az eredményt kapjuk, hogy a IX.
kerületi lakosság átlagosan 3.278 forintot adna ki fejenként és alkalmanként kulturális
programokra. Sportprogramokra ennél kevesebbet, átlagosan 2.553 forintot áldoznának
fejenként és alkalmanként.

2.3.2.3

Ferencváros belső imázsa

A kutatásnak ebben a részében a következő kérdéseket vizsgáltuk részletesen:
1. Kérem, egy szóban mondja meg, hogy mit jelent Önnek Ferencváros?
2. Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán jelölje, értékelje, hogy az alábbiakat mennyire érzi igaznak,
jellemzőnek Ferencvárosra, ahol 1= egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző!
3. Szereti Ön a IX. kerületet összességében? Kérjük, értékelje az 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol
1=egyáltalán nem szereti, 4=nagyon szereti!
4. Milyennek ítéli meg a IX. kerületet az alábbiak alapján? Kérjük, az Önre jellemző választ
karikázza be!
A Ferencváros jelenlegi imázsának vizsgálatát célzó kérdések közül az első a „Mit jelent Önnek
Ferencváros egy szóban?” kérdés volt. Ahogy az az alábbi szófelhő ábrán is látható, a legtöbb IX.
kerületi lakosnak – nem meglepő módon – az „otthon”-t jelenti a Ferencváros. Ugyanezt más
szavakkal – „lakóhelyem”, „szülőföldem”, „élettér”, „haza”, „élhető”, „mindent”, „nyugalom”,
„szeretem” – is gyakran kifejezték. Sok szavazatot kapott a „Fradi” és a foci is. Sokkal ritkábban, de
említették az „élmény”-t és a „nyüzsgés”-t is, tehát újra visszaigazolódik, hogy egyelőre viszonylag
kevesen vesznek részt a kerületi kulturális programokon, ezért érdemes törekedni a lakosság
erőteljesebb bevonására. Összességében megállapítható, hogy a 184 asszociációból mindössze hat volt
negatív és körülbelül ugyanennyi a semleges töltetű. Az összes többi valamilyen pozitív érzést fejez
ki.
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Kicsit mélyebben, a Ferencváros több lehetséges jellemzőjének vizsgálatával is megpróbáltuk
feltérképezni, hogy mit jelent a kerület a helyi lakosok számára, mennyire érzik igaznak,
jellemzőnek az önkormányzat által az elvárt imázs részeként megfogalmazott állításokat.
Válaszaikat egy 1-től 5-ig terjedő skálán adhatták meg, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon
jellemző. A korábban megismert asszociációkkal harmonizálva látható, hogy a legerősebben a Fradit
kötik a kerülethez: a legtöbben a „nagyon jellemző” választ jelölték be a skálán, ezzel 4,45-ös átlagot
eredményezve. A focicsapat tehát jelentősen hozzájárul a Ferencváros imázsának formálásához a helyi
lakosság szemszögéből nézve. Szintén jóval négyes fölötti átlaggal szavaztak „az otthonom”
állításra és majdnem ilyen erős imázselem a „sok oktatási intézmény” is. Szerencsére sokkal
többen gondolják azt is, hogy „jó itt élni”, mint az ellenkezőjét és ezzel összhangban többen
egyetértenek azzal is, hogy Ferencváros „az én városom”. József Attila is meghatározó szerepet játszik
a kerület imázsában: ezt mutatja a „nagyon jellemző” válaszok többsége. A parkok esetében a
legtöbben a „kicsit jellemző” választ adták. A „sok kulturális lehetőség” és a „jó sportolási
lehetőségek” esetében bizonytalanságot tükröznek a válaszok, a „jellemző is meg nem is” válasz
vezetésével. A legkevésbé a „sok önkormányzati kedvezményt” tartják igaznak a kerületi lakosok.
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1-től 5-ig terjedő skálán mennyire jellemzőek az alábbiak a
kerületre? (átlag)
Fradi

4,45

az otthonom

4,21

sok oktatási intézmény

4,04

jó itt élni

3,96

az én városom

3,71

József Attila

3,70

parkok

3,67

sok kulturális lehetőség

3,36

jó sportolási lehetőségek

3,30

sok önkormányzati kedvezmény

2,77
1

2

3

4

5

Fentiekből arra következtethetnénk, hogy a IX. kerületi lakosok összességében szeretik a kerületet. A
következő kérdés erre ad választ, ezt a feltevést igazolja. Az ábrán látható, hogy a megkérdezett
helyiek döntő többsége – a válaszok közel 84%-ában – inkább szereti (46%) vagy nagyon szereti
(38%) a lakóhelyét. Az 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol 1=egyáltalán nem szereti, 4=nagyon szereti,
csak 6,3% jelölte a 2-est, és csupán közel 1% mondta azt, hogy egyáltalán nem szereti a IX. kerületet.
9% nem tudott dönteni.
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Szereti Ön a IX. kerületet összességében?
(válaszok megoszlása kategóriák szerint, %)

1%
9%

6%
1
2
3
4

38%
46%

nem tudja

A IX. kerület fentiekben elemzett általános imázsán és kedveltségén túl a mindennapi élet
infrastruktúrájával való elégedettség is fontos támpontokat nyújthat a kerület adottságainak
fejlesztésére. Az ezt vizsgáló következő kérdésnél – „Milyennek ítéli meg a IX. kerületet az alábbiak
alapján?” – egy ötös skálán adhattak számot saját véleményükről a helyi lakosok, ahol az 1-es
jelentése „nagyon rossz”, az 5-ös jelentése pedig „nagyon jó”. A válaszok átlagából kitűnik, hogy a
legjobb véleménnyel a gyalogos közlekedésről vannak (3,61-es átlag) a „közepes” és az „inkább
jó” válaszok túlsúlyával. A parkok és zöldfelületek, a játszóterek, a kikapcsolódási és kulturális
lehetőségek esetében szintén a „közepes” vagy az „inkább jó” válaszok többsége alakította az
átlagot. Ugyanez igaz még az önkormányzat ügyfélszolgálatára, a közösségi terekre, az
önkormányzat által nyújtott szabadidős programokra, a sportolási lehetőségekre, a helyi
ügyekről való tájékoztatásra és a közbiztonságra. A többi jellemző esetében az „inkább rossz” és a
„közepes” válaszok túlsúlya figyelhető meg. Ezek: a kerékpáros közlekedés, a járdák állapota, a
köztisztaság, a zajszennyezettség, az akadálymentesség és a parkolási lehetőségek. Ez utóbbiról
vannak a legrosszabb véleménnyel. A legtöbb „nagyon jó” véleményt a parkok, zöldfelületek állapota
kapta. A legtöbb „nagyon rossz” válasz a parkolási lehetőségekre érkezett. Hasonlóan sok
„nagyon rossz” választ adtak a zajszennyezettségre és a köztisztasági állapotokra is.
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Milyennek ítéli meg a kerületet az alábbi jellemzők alapján?
(válaszok átlaga)
gyalogos közlekedés

3,61

parkok, zöldfelületek

3,59

játszóterek

3,54

kikapcsolódási lehetőségek általában

3,50

kulturális lehetőségek összességében

3,50

önkormányzat ügyfélszolgálata

3,40

közösségi terek

3,38

önkormányzat által nyújtott szabadidős programok

3,33

sportolási lehetőségek összességében

3,32

tájékoztatás a helyi ügyekben

3,15

közbiztonság

3,08

kerékpáros közlekedés

3,07

járdák állapota

2,84

köztisztaság

2,73

zajszennyezettség

2,70

akadálymenetesítés

2,67

parkolási lehetőségek

2,52
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2.3.2.4 A turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos attitűdök
A IX. kerület turisztikai fejlesztésével kapcsolatos attitűdök feltérképezése érdekében tettük fel a
helyi lakosoknak azt a kérdést, hogy mennyire értenek egyet a turizmust érintő, előre megfogalmazott
állításokkal. Az 1-től 5-ig terjedő skálán az 1-es jelentése: „egyáltalán nem ért egyet”, az 5-ös
jelentése pedig: „nagyon egyetért”. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a legtöbb esetben az „inkább
egyetértek” választ adták, kivéve „A IX. kerületben több kikapcsolódási lehetőség van a turizmusnak
köszönhetően” állítás esetében, ahol „egyet is értenek, meg nem is”. Összességében megállapítható,
hogy a IX. kerületi lakosság nagyon fontosnak tartja a turizmusból származó bevételeket, és
felismeri azt is, hogy a turizmus szerepet játszhat életkörülményeik javításában is.
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1-től 5-ig terjedő skálán mennyire ért egyet az alábbi
állításokkal? (átlag)
A turizmus fontos bevételi forrása lehet a 9.
kerületi önkormányzatnak.

3,96

A 9. kerületben ösztönözni kell a turisztikai
fejlesztéseket.

3,96

A 9. kerületben ösztönözni kell a civilek
egyéni kezdeményezéseit.

3,83

A turisták által elköltött pénz javíthatja a 9.
kerületiek életkörülményeit.

3,81

Sok vállalkozás él a turistákból a 9.
kerületben.

3,62

A turizmus számos új álláslehetőséget kínál a
kerületi lakosoknak.

3,57

A 9. kerületben több kikapcsolódási lehetőség
van a turizmusnak köszönhetően.

3,39
1

2

3

4

5

2.3.2.5 Életminőséggel kapcsolatos kérdések
Azt már többször láttuk az eredmények feldolgozása során, hogy a IX. kerületi lakosok szeretik a
lakhelyüket, és általában elégedettek az ottani infrastruktúrával és szolgáltatásokkal. A kérdőív végére
maradt két kérdésre adott válaszok is ezt igazolják vissza. A „Mindent figyelembe véve mennyire
boldog Ön?” kérdésre a válaszadók jelentős többsége (közel 70,00%-a) úgy nyilatkozott, hogy boldog
vagy nagyon boldog, vagyis az 1-től 5-ig terjedő skálán (1=egyáltalán nem boldog, 5=nagyon boldog)
a 4-est (43,55%), vagy az 5-öst (25,81%) jelölte meg. Csak elenyésző, 1% körüli azoknak az aránya,
akik az „egyáltalán nem boldog” lehetőséget választották.

Mennyire boldog Ön?
(válaszadók százalékos megoszlása kategóriánként, %)
50

43,55

40
30

25,81
18,33

20
10
1,03

4,11

3,08
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4
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A „Mindent figyelembe véve mennyire elégedett Ön az életével?” kérdésre adott válaszok is a fenti
megállapításokat tükrözik. A válaszadók döntő többsége (69%) elégedett vagy nagyon elégedett az
életével: az 1-től 5-ig terjedő skálán (1=egyáltalán nem elégedett, 5=nagyon elégedett) a 4-est
(39,88%), vagy az 5-öst (28,89%) jelölte meg. Ez többek között arra enged következtetni, hogy a
lakosság úgy érzi, odafigyelnek igényeire, az élhető környezet kialakítására és fenntartására.

Mennyire elégedett Ön az életével?
(válaszadók százalékos megoszlása, %)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39,88
28,89
19,35

1,61
1

2.3.3

4,69

2

1,76
3

4

5

nem tudja

Kutatási eredmények területi és korcsoportonkénti bontásban
2.3.3.1

A IX. kerületi lakosok által az elmúlt egy évben végzett
tevékenységek területi és korcsoportonkénti bontásban:

Területi bontásban azt láthatjuk, hogy a számítógépezés és az internetezés a Középső és BelsőFerencvárosban a legnépszerűbb. Az itt lakók 91-92%-a nevezte meg ezt a tevékenységet. A
legkevesebben a József Attila-lakótelepen számítógépeznek, de még így is a lakosság közel
háromnegyedéről (72%) van szó. Az olvasás Középső-Ferencvárosban a legnépszerűbb elfoglaltság,
az itteni lakosok 90%-a számolt be erről. A TV nézést szinte mindenhol egyformán kedvelik, de a
Külső-Ferencvárosban a legkevésbé: az itt lakó válaszadók 77%-a tévézik, míg a többi városrészben
ez az arány 85-87%. A vendéglátóhelyen étkezés a legnépszerűbb a Középső-Ferencvárosban: az itteni
lakosok 85%-a említette ezt a tevékenységet. A többi városrészben is magas, 75-78% közötti ez az
arány, kivéve a József Attila-lakótelep lakóit, akiknek 63%-a jár vendéglátóhelyekre, cukrászdákba. A
vezető tevékenységek közé tartozik még a színház-, komolyzenei koncert és múzeumlátogatás,
amelyek a Középső Ferencváros (77%) és a József Attila-lakótelep (72%) lakosainak a körében a
legnépszerűbbek. Közelíti a 70%-ot a Külső Ferencvárosban és alig haladja meg a 60%-ot a BelsőFerencvárosban.
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Számítógépezés területi megoszlás szerint (%)
Középső-Ferencváros

92

Belső-Ferencváros

91

Külső-Ferencváros

87

József Attila-lakótelep

72
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Olvasás területi megoszlás szerint (%)
Középső-Ferencváros

90

Külső-Ferencváros

88

Belső-Ferencváros

82

József Attila-lakótelep

81
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Vendéglátóhelyen étkezés, kávézás, cukrászdázás, területi
megoszlás szerint (%)

Középső-Ferencváros

85

Belső-Ferencváros

78

Külső-Ferencváros

75

József Attila-lakótelep

63
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Színház-, komolyzenei koncert-, múzeumlátogatás
területi megoszlás szerint (%)

Középső-Ferencváros

77

József Attila-lakótelep

72

Külső-Ferencváros

68

Belső-Ferencváros

61
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A IX. kerületi lakosok elmúlt egy évben végzett szabadidős tevékenységei területi bontásban
(Az adott terület lakosai hány %-ban végzik az adott tevékenységet)
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Számítógépezés, internetezés
Olvasás: könyv, nyomtatott napilap,
hetilap, folyóirat
TV-nézés
Vendéglátóhelyen étkezés, kávézás,
cukrászdázás

91%

92%

87%

72%

87%

82%

90%

88%

81%

85%

85%

87%

77%

87%

85%

78%

85%

75%

63%

77%

Sportolás

78%

81%

70%

57%

74%

72%

78%

68%

63%

72%

61%

77%

68%

72%

69%

65%

76%

69%

50%

66%

58%

64%

65%

51%

59%

53%

56%

48%

41%

51%

43%

51%

40%

55%

48%

52%
54%

52%
52%

57%
48%

25%
26%

47%
47%

35%

39%

55%

25%

36%

36%

32%

36%

28%

33%

28%

29%

38%

34%

31%

28%

34%

23%

29%

30%

24%

30%

32%

22%

27%

22%

23%

38%

19%

24%

13%

16%

27%

16%

16%

Legalább egy éjszakára történő
elutazás belföldre
Színház-, komolyzenei koncert-,
múzeumlátogatás
Mozizás
Hagyományos játékokkal való játék,
társasjátékozás, kártyázás
Legalább egy éjszakára történő
elutazás külföldre
Kertészkedés, fűnyírás, erkély,
balkon gondozás, stb.
Diszkózás, bulizás, mulatozás
Plázázás
Kutya, macska, hobbiállat gondozás
Sportrendezvényen nézőként
részvétel
Könyvtárban olvasás, kölcsönzés
Játszóterezés, felnőtt játszóterezés,
kondiparkban sportolás
Részvétel iskolarendszeren kívüli
oktatásban (például tanfolyam,
gépjárművezető képzés)
Vallásgyakorlás
Önkéntes munka civil vagy politikai
szervezet, egyház részére
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Korcsoportonkénti bontásban azt látjuk, hogy a számítógépezés és internetezés területén vezetnek a
fiatalok és a középkorúak (96-97%). A 66 év felettiek – nem meglepő módon – pici lemaradásban
vannak, de azért több mint a korcsoport fele használ számítógépet. Az olvasás és a TV-nézés szinte
minden korcsoportot teljesen egyformán érdekel. A vendéglátóhelyen való étkezés sokkal inkább (9193%) a fiatalok és a középkorúak szórakozása. A 46 év felettieknek már csak 64%-a, a 66 évesnél
idősebbeknek pedig már csupán 45%-a élvezte vendéglátóhelyek szolgáltatásait az elmúlt egy évben.
A kulturális programokból viszont az idősebbek sem maradnak ki: a színház-, komolyzenei koncert-,
és múzeumlátogatás éppen a 66 év felettiek legkedveltebb tevékenységei közé tartozik, ám egyik
korosztály sincs lemaradva ebben a tekintetben. Ebből arra lehet következtetni, hogy megfelelő
kulturális programokkal akár az idősebb korosztályból is többeket lehetne becsábítani a
vendéglátóhelyekre.
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A IX. kerületi lakosok elmúlt egy évben végzett szabadidős tevékenységei
korcsoportonkénti bontásban
(Az adott korcsoport hány %-ban végzi az adott tevékenységet)
Életkor

15-25

26-45

46-65

66-

Összesen

Számítógépezés, internetezés

96%

97%

88%

56%

87%

Olvasás: könyv, nyomtatott
napilap, hetilap, folyóirat

85%

85%

87%

85%

85%

85%

83%

86%

86%

85%

Sportolás

91%
89%

93%
82%

64%
63%

45%
47%

77%
74%

Legalább egy éjszakára történő
elutazás belföldre

76%

80%

67%

59%

72%

Színház-, komolyzenei koncert-,
múzeumlátogatás

65%

66%

76%

77%

70%

Mozizás

90%

80%

46%

26%

66%

Hagyományos játékokkal való
játék, társasjátékozás, kártyázás

71%

64%

46%

44%

59%

Legalább egy éjszakára történő
elutazás külföldre

63%

58%

40%

32%

51%

Diszkózás, bulizás, mulatozás
Plázázás

37%
85%
73%

49%
50%
56%

56%
13%
25%

57%
9%
11%

48%
47%
47%

Kutya, macska, hobbiállat
gondozás

46%

38%

40%

13%

36%

Könyvtárban olvasás, kölcsönzés

48%
39%

30%
19%

27%
29%

17%
32%

33%
31%

Játszóterezés, felnőtt játszóterezés,
kondiparkban sportolás

37%

38%

24%

14%

30%

Vallásgyakorlás

32%
26%

21%
17%

28%
25%

23%
26%

27%
24%

Önkéntes munka civil vagy
politikai szervezet, egyház részére

16%

16%

19%

14%

16%

TV-nézés
Vendéglátóhelyen étkezés,
kávézás, cukrászdázás

Kertészkedés, fűnyírás, erkély,
balkon gondozás, stb.

Sportrendezvényen nézőként
részvétel

Részvétel iskolarendszeren kívüli
oktatásban (például tanfolyam,
gépjárművezető képzés)
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2.3.3.2

Milyen gyakran végeznek bizonyos tevékenységeket (Pl. kulturális programok
látogatása, sportolás stb.) a kerületen belül vagy kívül a IX. kerületi lakosok,
területi és korcsoportonkénti bontásban.

Területi bontásban:
Ahogy a táblázatokból látható, jelenleg leginkább a József Attila-lakótelep lakosaira lehet számítani a
kerületi kulturális rendezvényeken. A kerületen kívüli kulturális rendezvényeket pedig leginkább
Középső-Ferencváros lakói látogatják évente néhányszor vagy havonta.
Ami a sportolást illeti, hetente vagy gyakrabban közel egyforma arányban (26-31%) maradnak a
kerületben a különböző városrészek lakói. Kerületen kívülre leginkább a Középső-Ferencváros lakói
mennek sportolni hetente vagy gyakrabban.
Hobbitevékenységet hetente vagy gyakrabban közel azonos arányban (14-21%) végeznek kerületen
belül a különböző városrészek lakói, de leginkább Középső-Ferencváros lakóira jellemző ez. A
kerületen kívüli hobbitevékenység végzése is Középső-Ferencváros lakóira jellemző leginkább hetente
vagy gyakrabban.
Nincs nagy különbség abban sem, hogy közösségépítő programokon évente egyszer-kétszer melyik
városrész lakói vesznek részt a kerületben. Néhány százalékponttal mégis Középső-Ferencváros vezet.
Kerületen kívül pedig Belső-Ferencváros lakói mennek ugyanebből a célból és ugyanezen
gyakorisággal, ám Középső-Ferencváros itt is csak 1%-kal marad el.

Ön milyen gyakran vesz részt kerületi kulturális eseményeken?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
38%
35%
38%
20%
33%
Évente egyszer-kétszer
25%
27%
23%
30%
27%
Évente néhányszor
23%
21%
18%
23%
22%
Havonta
10%
9%
10%
16%
11%
Hetente vagy
gyakrabban
3%
5%
6%
7%
5%
Ön milyen gyakran vesz részt kerületen kívüli kulturális eseményeken?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
20%
13%
19%
18%
17%
Évente egyszer-kétszer
23%
16%
26%
22%
21%
Évente néhányszor
32%
41%
31%
34%
36%
Havonta
18%
22%
14%
11%
17%
Hetente vagy
gyakrabban
5%
5%
6%
7%
5%
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Ön milyen gyakran sportol a kerületben?
BelsőKözépsőKülsőFerencváros Ferencváros Ferencváros

József
AttilaÖsszesen
lakótelep
42%
39%
6%
8%
7%
9%
7%
9%

Szinte soha
43%
35%
35%
Évente egyszer-kétszer
7%
9%
12%
Évente néhányszor
9%
11%
3%
Havonta
11%
8%
13%
Hetente vagy
gyakrabban
26%
31%
31%
Ön milyen gyakran sportol a kerületen kívül?
BelsőKözépsőKülsőFerencváros Ferencváros Ferencváros
Szinte soha
Évente egyszer-kétszer
Évente néhányszor
Havonta
Hetente vagy
gyakrabban

27%

29%

József
Attilalakótelep

Összesen

40%
8%
12%
12%

32%
7%
14%
12%

40%
12%
12%
13%

41%
10%
9%
11%

38%
9%
12%
12%

25%

31%

16%

13%

24%

Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a kerületben?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
42%
34%
34%
45%
39%
Évente egyszer-kétszer
13%
11%
16%
7%
11%
Évente néhányszor
8%
10%
14%
10%
10%
Havonta
12%
13%
6%
11%
12%
Hetente vagy
gyakrabban
19%
21%
14%
16%
18%
Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a kerületen kívül?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
37%
32%
31%
47%
37%
Évente egyszer-kétszer
13%
8%
8%
4%
9%
Évente néhányszor
15%
13%
18%
7%
13%
Havonta
11%
12%
6%
14%
11%
Hetente vagy
gyakrabban
19%
26%
23%
10%
20%
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Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő programokon (például tanfolyam,
generációkat összekötő programok) a kerületben?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
69%
69%
56%
47%
63%
Évente egyszer-kétszer
9%
12%
10%
9%
10%
Évente néhányszor
6%
7%
6%
12%
8%
Havonta
6%
2%
8%
7%
5%
Hetente vagy
gyakrabban
6%
4%
10%
15%
8%
Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő programokon a kerületen kívül?
József
BelsőKözépsőKülsőAttilaÖsszesen
Ferencváros Ferencváros Ferencváros
lakótelep
Szinte soha
62%
63%
51%
54%
59%
Évente egyszer-kétszer
15%
14%
10%
10%
13%
Évente néhányszor
10%
8%
17%
11%
10%
Havonta
4%
6%
12%
9%
7%
Hetente vagy
gyakrabban
4%
3%
4%
4%
3%
Korcsoportonkénti bontásban:
Az alábbi táblázatokból látható, hogy a legfiatalabb korosztály magasan vezet abban a tekintetben,
hogy szinte soha nem vesz részt kerületi kulturális eseményeken. Minél idősebb a válaszadó, annál
kevésbé mondta azt, hogy soha nem vesz részt kerületi kulturális eseményeken. Évente néhányszor,
havonta és hetente vagy gyakrabban is leginkább a 46 év felettiekre lehet számítani a kerületben.
Évente néhányszor leginkább a legfiatalabbak és a középkorúak mennek kerületen kívüli kulturális
eseményekre, havonta pedig jóval kevesebbszer, de minden korosztály szinte azonos arányban megy
kerületen kívülre.
A sportoló kerületi lakosok összességében nagyobb arányban maradnak kerületen belül hetente vagy
gyakrabban. Látható, hogy a középkorúak és az idősebbek sokkal jobban szeretnek kerületen belül
sportolni, a fiatalabbak pedig szinte azonos arányban mennek kerületen kívülre, mint belülre hetente
vagy gyakrabban.
A hetente vagy gyakrabban hobbitevékenységet végzők közül inkább a legfiatalabbak maradnak a
kerületben, de kerületen kívülre is ők mennek a legnagyobb arányban. Összességében több fiatal
végez kerületen kívüli hobbitevékenységet hetente vagy gyakrabban.
A közösségépítő programokon inkább kerületen kívül vesznek részt korosztálytól függetlenül.
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Ön milyen gyakran vesz részt kerületi kulturális eseményeken?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66- Összesen
Szinte soha
53%
35%
15%
13%
33%
Évente egyszer-kétszer
23%
32%
28%
25%
27%
Évente néhányszor
13%
21%
30%
30%
22%
Havonta
5%
10%
16%
17%
11%
Hetente vagy gyakrabban
3%
2%
9%
8%
5%
Ön milyen gyakran vesz részt kerületen kívüli kulturális eseményeken?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Szinte soha
19%
13%
15%
22%
Évente egyszer-kétszer
18%
25%
23%
17%
Évente néhányszor
41%
38%
32%
27%
Havonta
17%
20%
19%
14%
Hetente vagy gyakrabban
4%
4%
8%
8%
Ön milyen gyakran sportol a kerületben?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Szinte soha
29%
40%
47%
50%
Évente egyszer-kétszer
10%
9%
6%
5%
Évente néhányszor
11%
13%
6%
1%
Havonta
13%
10%
5%
5%
Hetente vagy gyakrabban
35%
27%
29%
19%
Ön milyen gyakran sportol kerületen kívül?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Szinte soha
27%
33%
49%
49%
Évente egyszer-kétszer
9%
12%
8%
4%
Évente néhányszor
13%
15%
13%
4%
Havonta
15%
14%
8%
8%
Hetente vagy gyakrabban
33%
25%
16%
11%
Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a kerületben?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Szinte soha
30%
36%
50%
46%
Évente egyszer-kétszer
15%
14%
7%
6%
Évente néhányszor
11%
14%
6%
8%
Havonta
15%
12%
9%
6%
Hetente vagy gyakrabban
25%
16%
18%
10%
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Összesen
17%
21%
35%
17%
5%

Összesen
39%
8%
9%
9%
29%

Összesen
37%
9%
12%
12%
23%

Összesen
39%
11%
10%
11%
18%
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Ön milyen gyakran végez hobbitevékenységet a kerületen kívül?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Összesen
Szinte soha
23%
33%
52%
49%
36%
Évente egyszer-kétszer
9%
12%
8%
5%
9%
Évente néhányszor
16%
17%
7%
8%
13%
Havonta
15%
14%
8%
6%
11%
Hetente vagy gyakrabban
32%
18%
13%
7%
20%
Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő programokon (például tanfolyam,
generációkat összekötő programok) a kerületben?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66Összesen
Szinte soha
74%
72%
57%
37%
63%
Évente egyszer-kétszer
8%
11%
13%
9%
10%
Évente néhányszor
6%
7%
7%
12%
8%
Havonta
4%
6%
5%
7%
5%
Hetente vagy gyakrabban
6%
2%
10%
16%
8%
Ön milyen gyakran vesz részt közösségépítő programokon a kerületen kívül?
Életkor
15-25
26-45
46-65
66- Összesen
Szinte soha
59%
60%
63%
53%
59%
Évente egyszer-kétszer
13%
17%
14%
8%
13%
Évente néhányszor
13%
10%
9%
7%
10%
Havonta
9%
6%
5%
5%
7%
Hetente vagy gyakrabban
5%
4%
1%
2%
3%
2.3.3.3

Honnan értesülnek a IX. kerületi lakosok a kerületi programokról, területi és
korcsoportonkénti bontásban.

Területi bontásban:
A kerületi újság minden városrészben a legkedveltebb információforrás, a legnépszerűbb azonban a
József Attila-lakótelepen.
A Facebook használata a Külső-Ferencvárosban a legelterjedtebb, de alig marad le a BelsőFerencváros ebből a szempontból.
Talán a legérdekesebb megállapítás az internet használatával kapcsolatban tehető: minimális
mértékben (1%) és egyedül a Belső-Ferencvárosban említik jelenleg az internetet általában (és nem a
Facebookot) a három leggyakrabban használt információforrás között a kerületi programok keresésére.

62/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Ferencváros Önkormányzata

Honnan értesül leginkább a kerületi programokról?
BelsőKözépsőKülsőFerencváros Ferencváros Ferencváros

József
Attila- Összesen
lakótelep

Kerületi újság

50%

55%

40%

62%

53%

Plakát

32%

34%

34%

39%

34%

Facebook

38%

35%

40%

23%

34%

Szórólapok

32%

29%

36%

33%

32%

Ismerősök
A helyszínen
járva

26%

29%

31%

37%

30%

26%

27%

26%

19%

25%

1%

0%

0%

0%

0,4%

Internet

Korcsoportonkénti bontásban:
Ha korcsoportonként is vizsgáljuk az információforrásokat, azt láthatjuk, hogy a 46 év
felettiek és 66 év felettiek körében vezet kimagasló mértékben a kerületi újság használata. A
plakátokat leginkább a 26-45 év közöttiek figyelik, a Facebook közönsége pedig – nem
meglepő módon – elsősorban a 15-25 éves korosztály. Itt az internet használatával
kapcsolatban még érdekesebb megállapítást tehetünk, mint a területi bontásnál: csupán a 66
év felettiek használják kerületi programkeresésre, és ők is csak minimális (1%) mértékben.
(Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a kerületi honlap programkeresőjében – szinte kizárólag –
csak az időseknek szánt programok jelennek meg.)

Honnan értesül leginkább a kerületi programokról?
Életkor
15-25

26-45

46-65

66-

Összesen

Kerületi újság

30%

51%

73%

77%

53%

Plakát

36%

43%

29%

25%

34%

Facebook

50%

39%

25%

9%

34%

Szórólapok

26%

30%

35%

39%

32%

Ismerősök

31%

27%

27%

32%

30%

A helyszínen járva

27%

32%

23%

16%

25%

0%

0%

1%

1%

0,4%

Internet
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2.3.3.4

Az önkormányzat honlapjának (www.ferencvaros.hu) használata
programkeresésre a IX. kerületi lakosok által, területi és korcsoportonkénti
bontásban.

Területi bontásban:
Azt már korábban is láthattuk, hogy az önkormányzat honlapját összességében csak nagyon kevesen
használják programkeresésre. A területi bontás megmutatja, hogy a legtöbb „igen” válasz a József
Attila-lakótelep lakosaitól érkezett, ők a többi városrész lakóihoz képest jóval nagyobb (Belső- és
Külső-Ferencváros lakosainál kétszer akkora) mértékben használják a honlapot.

Szokta-e használni az önkormányzat honlapját, a
www.ferencvaros.hu-t programkeresésre?
BelsőKözépsőKülsőFerencváros Ferencváros Ferencváros

József
Attilalakótelep

Összesen

Igen

14%

19%

14%

30%

19%

Nem

81%

76%

82%

63%

76%

Korcsoportonkénti bontásban:
A korcsoportonkénti bontás is visszaigazolja a korábbi megállapítást, miszerint főleg idősebbek (46
és 66 év felettiek) használják az önkormányzat honlapját programkeresésre.

Szokta-e használni az önkormányzat honlapját, a
www.ferencvaros.hu-t programkeresésre?
Életkor
Igen
Nem

15-25
4%
91%

26-45
17%
82%

46-65
37%
62%

6630%
56%

Összesen
19%
76%

2.3.3.5 A Ferencváros kerületi újság olvasottsága területi és korcsoportonkénti bontásban.
Területi bontásban:
A IX. kerületi lakosok körében igen népszerű kerületi újság olvasóinak jelentős többsége is a JózsefAttila lakótelepről kerül ki.

Szokta-e olvasni a Ferencváros kerületi újságot?
BelsőKözépsőKülsőFerencváros Ferencváros Ferencváros
Igen
Nem

55%
44%

58%
39%
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49%
47%

József
Attilalakótelep
77%
19%

Összesen
60%
37%
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Korcsoportonkénti bontásban:
Csakúgy mint az internetes programkeresés esetében, a kerületi újság olvasói is az idősebbek, 46 és 66
év felettiek köréből kerülnek ki, jelentősen magasabb arányt képviselve a többi korosztálynál.

Szokta-e olvasni a Ferencváros kerületi újságot?
Életkor
15-25
32%
66%

Igen
Nem

2.3.3.6

26-45
60%
38%

46-65
82%
16%

6690%
5%

Összesen
60%
37%

Mennyire jellemzőek a Ferencvárosra az alábbi állítások, 1-től 5-ig
skálán értékelve, ahol 1= egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon
jellemző.

Területi bontásban:
Ahogy a táblázatból is látható, a „Fradi” népszerűsége szinte minden városrészben egyformán erős, sőt
a legmagasabb. Még a hasonlóan magasra értékelt „az otthonom” állítást is megelőzi kissé, bár ez
utóbbinál szintén minden érték meghaladja a 4-es átlagot. Ezeken kívül 4-es átlagnál magasabb
értékelést csak kevés állítás kapott: Középső-Ferencvárosban a „sok oktatási intézmény”, a József
Attila-lakótelepen pedig „József Attila” mellett a „parkok”, a „jó itt élni” , a „sok oktatási intézmény”
és „az én városom”.

1-től 5-ig terjedő skálán mennyire igazak az alábbiak a kerületre? (átlag)
Fradi

Sok
kultuJó
rális
sportolási
lehetős lehetőségek
ég

Parkok

József
Attila

Jó itt
élni

Sok
Sok
önkoroktatási
Az
Az én
mányzati
intézotthonom városom
kedvezmény
mény

BelsőFerencváros
KözépsőFerencváros
KülsőFerencváros
József
Attilalakótelep
Összesen

4,48

3,23

3,13

3,50

3,48

3,85

4,00

2,53

4,18

3,62

4,39

3,36

3,23

3,55

3,68

3,94

4,11

2,72

4,09

3,49

4,38

3,40

3,44

3,61

3,48

3,71

3,92

2,62

4,08

3,75

4,52
4,44

3,53
3,35

3,62
3,29

4,19
3,67

4,20
3,70

4,35
3,96

4,08
4,04

3,27
2,76

4,49
4,20

4,15
3,70
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Korcsoportonkénti bontásban:
A korcsoportonkénti bontásban is az látható, hogy a „Fradi” népszerűsége nem csak minden
városrészben, hanem kortól függetlenül is a legmagasabb, szinte azonos mértékben. Ugyanez
állapítható meg „az otthonom” állításra is, amely ebben a bontásban is mindenkitől 4-es fölötti átlagot
kapott.

1-től 5-ig terjedő skálán mennyire igazak az alábbiak a kerületre? (átlag)
Életkor

15-25
26-45
46-65
66Összesen

Sok
Jó
kultu- sportolá
Frad
rális
si
i
lehetős lehetős
ég
égek
4,51
4,37
4,43
4,47
4,45

3,00
3,19
3,79
3,86
3,36

3,14
3,12
3,49
3,79
3,30

Parkok

3,48
3,57
3,87
3,96
3,67

József
Attila

Sok
oktatási
Jó itt élni
intézmény

3,26
3,76
4,02
4,12
3,70
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3,87
3,77
4,17
4,17
3,96

3,86
3,85
4,36
4,36
4,05

Sok önkormányzati
kedvezmény
2,37
2,43
3,20
3,41
2,77

Az
Az én
otthonom városom
4,01
4,03
4,49
4,50
4,21

3,35
3,45
4,10
4,35
3,71
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Területi bontásban és korcsoportonként is megnéztük, hogy a IX. kerületi lakosok
összességében szeretik-e a lakóhelyüket. Azt láthatjuk, hogy sem területi, sem korcsoportos
bontásban nincs nagy különbség a IX. kerületi lakosok – lakóhelyük iránt táplált – érzéseit
illetően, hiszen bármely városrészben laknak és bármelyik korosztályhoz is tartoznak, 3,00-as
átlagnál magasabb értéket adtak, ami azt jelenti, hogy szeretik a lakóhelyüket.

Szereti Ön a IX. kerületet összességében?
Értékelés 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol
1=egyáltalán nem szereti, 4=nagyon szereti
Lakóhely

Átlag

Belső-Ferencváros

3,32

Középső-Ferencváros

3,28

Külső-Ferencváros

3,30

József Attila-lakótelep

3,47

Összesen

3,33

Életkor
15-25
26-45
46-65
66Összesen

Átlag
3,31
3,18
3,44
3,49
3,33
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2.3.3.7

Milyennek ítélik meg a kerületet a lakosok az alábbi jellemzők alapján?

Területi bontásban:
Erre a kérdésre egy ötös skálán adhattak számot saját véleményükről a helyi lakosok, ahol az 1-es jelentése „nagyon rossz”, az 5-ös jelentése pedig „nagyon
jó”. A területi bontásból többek között az derül ki, hogy például a kikapcsolódási lehetőségeket közel egyformán inkább jónak ítélik meg a különböző
városrészek lakói, de a legelégedettebbek a József Attila-lakótelepen élnek. Szinte valamennyi további jellemző vonatkozásában is a József Attila-lakótelep
lakosai a legelégedettebbek, kivéve a kulturális lehetőségeket.

Milyennek ítéli meg a kerületet az alábbi jellemzők alapján? (válaszok átlaga)
KikapKultu- Sportocsolórális
lási
Kerékdási
Közös- Parkok,
Gyalogos
lehető- lehetőJátszópáros
lehetőségi
zöldfeközlekeségek
ségek
terek
közleségeká
terek lületek
dés
összes- összeskedés
ltaláségében ségében
ban

ParkoZajAkadálylási
Járdák
szennye- menetesí
lehető- állapota
zettség
-tés
ségek

Önkor
Tájékozmánytatás a
KözKözbizzat
helyi
tisztatonság
ügyfélügyekság
szolgáben
lata

Önkor
mányzat
által
nyújtott
szabad
idős
programok

BelsőFerencváros

3,49

3,42

3,15

3,38

3,46

3,41

3,61

3,09

2,39

2,80

2,58

2,64

2,98

3,15

2,76

3,21

3,18

KözépsőFerencváros

3,47

3,48

3,24

3,25

3,48

3,45

3,52

2,92

2,42

2,83

2,71

2,60

3,09

2,99

2,54

3,39

3,25

KülsőFerencváros

3,46

3,63

3,46

3,37

3,48

3,44

3,57

2,92

2,49

2,68

2,61

2,67

3,17

2,83

2,54

3,37

3,32

József
Attilalakótelep

3,59

3,58

3,63

3,63

4,08

3,95

3,80

3,37

2,96

3,05

2,95

2,83

3,49

3,25

3,15

3,68

3,62

Összesen

3,50

3,50

3,31

3,38

3,59

3,54

3,61

3,07

2,53

2,84

2,70

2,67

3,14

3,08

2,73

3,39

3,33
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2.3.3.8

Milyennek ítélik meg a kerületet a lakosok az alábbi jellemzők alapján?

Korcsoportonkénti bontásban:
A korcsoportonkénti bontásból többek között az derül ki, hogy szinte valamennyi jellemző esetében a 66 felettiek adták a legmagasabb értékelést, kivéve a
kikapcsolódási és kulturális lehetőségeket, a gyalogos közlekedést, a járdák állapotát a zajszennyezettséget és a közbiztonságot. Utóbbi néggyel a 15-25 éves
korosztály a legelégedettebb, bár ez inkább csak közepes értékelést jelent az esetükben. Az önkormányzat által nyújtott szabadidős programokat a
legmagasabbra a 46-65 évesek értékelték, csakúgy mint a kikapcsolódási és kulturális lehetőségeket.

Milyennek ítéli meg a kerületet az alábbi jellemzők alapján? (válaszok átlaga)

Életkor

KikapKultu- Sportocsolórális
lási
Kerékdási
Közös- Parkok,
Gyalogos
lehető- lehetőJátszópáros
lehetőségi
zöldfeközlekeségek
ségek
terek
közleségeká
terek lületek
dés
összes- összeskedés
ltaláségében ségében
ban

ParkoZajAkadálylási
Járdák
szennye- menetesí
lehető- állapota
zettség
-tés
ségek

Önkor
Tájékozmánytatás a
KözKözbizzat
helyi
tisztatonság
ügyfélügyekság
szolgáben
lata

Önkor
mányzat
által
nyújtott
szabad
idős
programok

15-25

3,34

3,17

3,18

3,36

3,54

3,46

3,74

3,07

2,43

2,97

2,93

2,73

2,93

3,15

2,78

2,99

2,93

26-45

3,43

3,38

3,20

3,27

3,42

3,42

3,57

2,90

2,39

2,79

2,49

2,49

2,89

3,03

2,60

3,02

2,89

46-65

3,76

3,92

3,46

3,39

3,67

3,64

3,50

3,14

2,68

2,82

2,52

2,72

3,44

3,07

2,72

3,82

3,85

66-

3,65

3,83

3,67

3,59

3,82

3,81

3,51

3,27

2,79

2,69

2,72

2,77

3,56

3,03

2,84

3,85

3,77

Összesen

3,50

3,50

3,32

3,38

3,58

3,54

3,61

3,07

2,52

2,84

2,70

2,67

3,15

3,08

2,73

3,40

3,33
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2.3.3.9 Vezetői összefoglaló
A IX. kerület lakosainak szabadidőhasználati szokásai
A Budapesti Corvinus Egyetem, Szabadidő és turizmus tárgyat felvett alapszakos hallgatói 2016 őszén
682 db kérdőívet töltöttek ki a IX. kerület lakosainak megkérdezésével.
A válaszokból kiderült, hogy a IX. kerületi lakosok körében a három legnépszerűbb szabadidős
tevékenység a megkérdezést megelőző egy évben a számítógépezés, internetezés (86,51%); a
könyv-, nyomtatott napilap-, hetilap- és folyóirat olvasás (85,34%); valamint a TV-nézés (84,90%)
volt. Ezeket követi – a válaszoknak még mindig 70% fölötti arányával – a vendéglátóhelyen étkezés,
kávézás, cukrászdázás (76,69%); a sportolás (73,75%); és a legalább egy éjszakára történő elutazás
belföldre (71,41%). Nem esik messze a 70%-tól a színház, komolyzenei koncert és múzeumlátogatás
(69,50%); továbbá a mozizás (66,13%) sem. A vendéglátóhelyeken való étkezés 76% fölötti, a
kulturális programoknak pedig közel 70%-os kedveltsége, valamint a bulizás népszerűsége arra
enged következtetni, hogy a IX. kerületi lakosok jobban bevonhatóak lennének a kerületi
gasztronómiai és kulturális programokba.
Választ kerestünk arra is, hogy inkább kerületen belüli vagy kívüli kulturális programokon
vesznek részt a helyiek. A válaszadók egyharmada (33,9%) mondta azt, hogy szinte soha nem vesz
részt kerületen belüli kulturális programokon. Kerületen kívül ugyanez az arány csak 17,2%, szinte a
fele. Ez azt jelenti, hogy érdemes törekedni a kerületi lakosok kerületen belül tartására.
A kerületen belüli vagy kívüli sportolás arányai nagy hasonlóságokat mutatnak: a lakosok közel
40%-a nem sportol. Akik hetente vagy gyakrabban sportolnak, azok többsége (28,6%) a kerületen
belül marad, szemben azzal a 23,3%-kal, aki kerületen kívüli sportolási lehetőséget választott.
A hobbitevékenységek végzésének helyszínét is vizsgáltuk: A havonta, hetente vagy gyakrabban
hobbitevékenységet végzők közel azonos arányban maradnak kerületen belül, vagy mennek kerületen
kívülre.
A közösségépítő programok nem túl népszerűek a IX. kerületi lakosság körében: a válaszadók több
mint fele, kb. 60% szinte soha nem vesz részt közösségi programon sem kerületen belül, sem azon
kívül. Egyébként a közösségi programok helyszíne gyakrabban esik kerületen kívülre.
A kerületben található kulturális intézmények – kerületi lakosok általi –látogatottságát tekintve
összességében megállapítható, hogy a nagyobb hírű, országos vagy országos hírű/ vonzerővel is
rendelkező intézményeket jobban ismerik, a válaszadók többsége járt már ezekben: a Művészetek
Palotájában a válaszadók 71,4%-a, a Bálnában 66,1%-uk, az Iparművészeti Múzeumban 57,5%, a
Lurdy Házban 83,1%, a Nemzeti Színházban pedig 66,4% járt már. Az elsősorban kerületi vonzerővel
bíró, többségében önkormányzati intézmények ismertsége jelentősen elmarad az előzőektől: a
Trafóban 20,8%, a Ferencvárosi Pincegalériában 13,9%, a Pinceszínházban 21,4%, fordult meg, a
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményt a válaszadók 15,1%-a, a József Attila Emlékhelyet 30,2%, a
Dési Huber István Művelődési Házat pedig 24,0% kereste fel eddig. A Ferencvárosi Művelődési
Központ (FMK) – valószínűleg a szélesebb programkínálatának köszönhetően –kilóg a sorból: itt a
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válaszadók közel fele (49%) járt már. A legnépszerűbb önkormányzati intézmény a IX. kerületi
lakosok körében tehát az FMK, a legkevésbé látogatott pedig a Ferencvárosi Pincegaléria. Kissé
meglepő, hogy ez utóbbinál csak kicsivel látogatottabb a nemzetközi vonzerővel is bíró, zenei és
gasztronómiai élményeket egyszerre kínáló BMC. A József Attila Emlékhely népszerűsége pedig – a
helyi lakosok körében – szinte a BMC ismertségének a duplája.
Tanulságos megvizsgálni, hogy összességében mennyire tetszett az adott kulturális intézmény
azoknak, akik már jártak ott. A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhették az intézményeket,
ahol az 1-es azt jelenti, hogy „egyáltalán nem tetszett”, az 5-ös pedig azt, hogy „nagyon tetszett” az
adott hely. 4-es fölötti értékelést kizárólag országos vonzerővel bíró intézmények értek el: Müpa 4,32,
Iparművészeti Múzeum 4,16, Nemzeti Színház 4,14. A valamennyi intézmény közül leglátogatottabb
Lurdy Ház kapta a legalacsonyabb pontszámot (3,27). Az önkormányzati fenntartású intézmények
közül a legmagasabb pontszámot (3,87) a 2. legismertebb József Attila Emlékhely érdemelte ki. A
második helyezést (3,67 pontot) a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény érte el, a dobogó harmadik
fokán pedig a leglátogatottabb FMK áll 3,61-es értékeléssel. A legkisebb tetszést a Ferencvárosi
Pincegaléria aratta, 3,40 ponttal. Összességében egyik intézmény sem ért el 4-es értékelést, de 3-as
alatti átlagértéket sem kapott senki.
A IX. kerületi rendezvények ismertségét és kedveltségét vizsgáltuk a kerületi lakosok körében azzal
a kérdéssel, hogy jártak-e már a megnevezett rendezvényeken és hogyan értékelik ezeket. A
válaszadók közül legtöbben a Bakáts Feszten jártak már. A második legismertebb IX. kerületi
rendezvény az Egészségnap. A harmadik helyen a Lakótelepi Mulatság szerepel.
Ami az ismert programokkal való elégedettséget illeti, jól látható, hogy a legnagyobb tetszést az
Egészségnap aratta 3,91 ponttal az 1-től 5-ig terjedő skálán. Ennél magasabb pontszámot egyik
rendezvény sem ért el. A válaszadók 3,00 alatti értékelést sem adtak egyik programnak sem.
A kerületi programok népszerűsítésére szolgáló kommunikációs csatornák jelenlegi szerepéről
árulkodnak a „Honnan értesül leginkább a kerületi programokról” kérdésre adott válaszok. Az
összes kommunikációs csatorna között messze a legnépszerűbb a kerületi újság. Ezt követik azonos
aránnyal a plakátok és a Facebook. Az internet világában talán kevésbé várt eredmény, hogy – nem a
Facebookon, hanem – a további internetes oldalakon való tájékozódás abszolút minimális, 0,4%-ot
képvisel a válaszok között.
Sejthető, hogy az internet csekély szerepe a IX. kerületi programok terjesztésében, összefügghet az
önkormányzat honlapjának ismertségével. Ezt igazolják a „Szokta-e használni az Önkormányzat
honlapját, a www.ferencvaáros.hu-t programkeresésre?” kérdésre adott válaszok. A válaszadók
közel 76%-a adott nemleges választ. Mindössze közel 19% használja az önkormányzat honlapját
programkeresésre, ami azt sugallja, hogy nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a honlap
programkeresőként való népszerűsítésére a kerületi lakosok körében.
Az, hogy nem ismerik kellőképpen a honlapot, nem jelenti azt, hogy nincsenek vele megelégedve.
Akik ismerik, azok túlnyomó többségben (70%) 4-es és 5-ös pontszámmal jutalmazták az
önkormányzat honlapját az 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelentése „egyáltalán nem
elégedett”, az 5-ös jelentése pedig „nagyon elégedett”. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem a
honlap minősége, hanem annak promóciója szorul erősítésre.
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Ahogy az már kiderült az előzőekből, a kerületi újság az első számú információforrása a helyi
lakosságnak, amikor programokat keresnek a kerületben. Nem meglepő tehát, hogy a „Szokta-e
olvasni a Ferencváros kerületi újságot” kérdésre a többség (60%) igennel válaszolt.
Csakúgy, mint az önkormányzat honlapjával, a kerületi újsággal is meg van elégedve a helyi
lakosok többsége.
A kerületi kulturális koncepció létrehozásához nélkülözhetetlen annak vizsgálata, hogy a IX.
kerületben milyen típusú rendezvényekre van a legnagyobb kereslet a lakosság körében. Ezt
vizsgáltuk a „Mely programokon venne részt szívesen kifejezetten a IX. kerületben” kérdéssel. A
legnagyobb kereslet a színházi előadásokra van, ez valószínűleg a Nemzeti Színház jelenlétének is
köszönhető. A színházi programokat azonban közvetlenül a gasztronómiai rendezvények követik,
amelyek kedveltsége – a külföldiek és a belföldiek körében egyaránt – sokszor visszatérő eleme a
jelen kutatási összefoglalónak. Csakúgy, mint a könnyűzenei programok, melyek szintén 3-asnál
magasabb pontszámot kaptak az 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelentése „nem tudom”, a 4-es
jelentése pedig „nagyon szívesen”.
Fentebb már láthattuk, hogy a válaszadók közel 34,0%-a szinte soha nem vesz részt kerületen belüli
kulturális programokon. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy melyek a szabadidő-eltöltéssel
kapcsolatos legégetőbb problémák Ferencvárosban a válaszadók szemszögéből. A válaszokból úgy
tűnik, hogy a legnagyobb kereslet az ingyenes programokra lenne. Nagyon hasonló említési
gyakorisággal szerepel a „kevés kulturális program”, az „unalmas programok” és a „kevés
sportlehetőség”. Bár a közösségépítő programok nem túl népszerűek a IX. kerületi lakosság körében,
érdekesség, hogy minden ötödik válaszadó hiányolta ezeket.
A fenti kérdéshez is szorosan kapcsolódik annak vizsgálata, hogy mivel lehetne a helyi lakosságot
arra ösztönözni, hogy több szabadidőt töltsön a kerületben. Itt megint nagyon erősen jelenik meg a
közösségi terek és közösségi programok iránti igény: A legnagyobb érdeklődést azonban a kerületi,
kedvezményeket nyújtó kártya váltotta ki.
Azt is megkérdeztük a lakosságtól, hogy hány százalékos kedvezményt tartanának vonzónak egy
ilyen kártyához kapcsolódóan. Az összes választ átlagolva azt az eredményt kapjuk, hogy a IX.
kerületi lakosság egy kicsivel több, mint 30%-os kedvezményt szeretne élvezni a kerületi szintű,
kedvezményeket nyújtó kártyával.
A kedvezményadó kártya mellett feltétlenül érdemes vizsgálni, hogy legfeljebb mennyi pénzt
hajlandóak kifizetni egy alkalomra egy főre, valamilyen kulturális, illetve valamilyen
sportprogramra (akár nézőként, akár résztvevőként). Az összes választ átlagolva azt az eredményt
kapjuk, hogy a IX. kerületi lakosság átlagosan 3.278 forintot adna ki fejenként és alkalmanként
kulturális programokra. Sportprogramokra ennél kevesebbet, átlagosan 2.553 forintot
áldoznának fejenként és alkalmanként.
A Ferencváros jelenlegi imázsának vizsgálatát célzó kérdések közül az első a „Mit jelent Önnek
Ferencváros egy szóban?” kérdés volt. A legtöbb IX. kerületi lakosnak – nem meglepő módon – az
„otthon”-t jelenti a Ferencváros. Sok szavazatot kapott a „Fradi” és a foci is. Sokkal ritkábban, de
említették az „élmény”-t és a „nyüzsgés”-t is, tehát újra visszaigazolódik, hogy egyelőre viszonylag
kevesen vesznek részt a kerületi kulturális programokon, ezért érdemes törekedni a lakosság
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erőteljesebb bevonására. Összességében megállapítható, hogy a 184 asszociációból mindössze hat volt
negatív és körülbelül ugyanennyi a semleges töltetű. Az összes többi valamilyen pozitív érzést fejez
ki.
Kicsit mélyebben, a Ferencváros több lehetséges jellemzőjének vizsgálatával is megpróbáltuk
feltérképezni, hogy mit jelent a kerület a helyi lakosok számára. A korábban megismert
asszociációkkal harmonizálva látható, hogy a legerősebben a Fradit kötik a kerülethez: a focicsapat
tehát jelentősen hozzájárul Ferencváros imázsának formálásához a helyi lakosság szemszögéből
nézve. Szintén jóval négyes fölötti átlaggal szavaztak „az otthonom” állításra és majdnem ilyen
erős imázselem a „sok oktatási intézmény” is. József Attila is meghatározó szerepet játszik a kerület
önimázsában: A legkevésbé a „sok önkormányzati kedvezményt” tartják igaznak a kerületi lakosok.
Fentiekből arra következtethetnénk, hogy a IX. kerületi lakosok összességében szeretik a kerületet. A
következő kérdés erre ad választ, ezt a feltevést igazolja: a megkérdezett helyiek döntő többsége – a
válaszok közel 84%-ában – inkább szereti (46%), vagy nagyon szereti (38%) a lakóhelyét.
A IX. kerület fentiekben elemzett általános imázsán és kedveltségén túl a mindennapi élet
infrastruktúrájával való elégedettség is fontos támpontokat nyújthat a kerület adottságainak
fejlesztésére. A válaszok átlagából kitűnik, hogy a legjobb véleménnyel a gyalogos közlekedésről
vannak (3,61-es átlag) a „közepes” és az „inkább jó” válaszok túlsúlyával. A parkok és
zöldfelületek, a játszóterek, a kikapcsolódási és kulturális lehetőségek esetében szintén a
„közepes” vagy az „inkább jó” válaszok többsége alakította az átlagot. Ugyanez igaz még az
önkormányzat ügyfélszolgálatára, a közösségi terekre, az önkormányzat által nyújtott
szabadidős programokra, a sportolási lehetőségekre, a helyi ügyekről való tájékoztatásra és a
közbiztonságra. A legtöbb „nagyon rossz” válasz a parkolási lehetőségekre érkezett. Hasonlóan
sok „nagyon rossz” választ adtak a zajszennyezettségre és a köztisztasági állapotokra is.
A IX. kerület turisztikai fejlesztésének szükségességére irányuló kérdésekre kapott válaszokból
összességében megállapítható, hogy a IX. kerületi lakosság nagyon fontosnak tartja a turizmusból
származó bevételeket és felismeri azt is, hogy a turizmus szerepet játszhat életkörülményeik
javításában is.
Azt már többször láttuk az eredmények feldolgozása során, hogy a IX. kerületi lakosok szeretik a
lakhelyüket és általában elégedettek az ottani infrastruktúrával és szolgáltatásokkal. A „Mindent
figyelembe véve mennyire boldog Ön?”kérdésre a válaszadók jelentős többsége (közel 70,00%-a)
úgy nyilatkozott, hogy boldog, vagy nagyon boldog,
A „Mindent figyelembe véve mennyire elégedett Ön az életével?” kérdésre adott válaszok is a fenti
megállapításokat tükrözik. A válaszadók döntő többsége (69%) elégedett vagy nagyon elégedett az
életével. Ez többek között arra enged következtetni, hogy a lakosság úgy érzi, odafigyelnek igényeire,
az élhető környezet kialakítására és fenntartására.
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2.4 SWOT - ANALÍZIS
A SWOT-analízis helyzetértékelésre és problémamegoldásra használt módszer, mely számba veszi
azokat az erősségeket, melyekre a fejlesztés alapozható, a fejlesztést gátló belső tényezőket,
adottságokat: a gyengeségeket, azokat a kívülről jövő lehetőségeket, melyek segíthetik, ösztönözhetik
a projektet, illetve a veszélyeket, melyek kívülről akadályozhatják a program sikerességét. Az itt
látható elemzés a koncepció kialakításában együttműködő munkatársak, partnerek közös munkájának
eredménye, mely a koncepció széles körű elfogadottságának érdekében egyeztetésre került
Ferencváros Önkormányzatának érintett tanácskozó szerveivel: Oktatási és Ifjúsági Kerekasztallal,
Egyházi Kerekasztallal, Civil Fórummal.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK






















700 éves várostörténeti múlt, a kerület kulturális,
ipartörténeti múltja, hagyományai, lokálpatrióta
szellem
önkormányzat kultúra iránti elkötelezettsége
- önként vállalt kulturális feladatok: Pinceszínház,
József Attila Emlékhely fenntartása
- kulturális, civil, egyházi és sport pályázatok
- lakosságnak szóló ingyenes nagyrendezvények
változatos, jó elhelyezkedésű külső
rendezvényhelyszínek
a kerületben található országos, fővárosi
fenntartású és hatáskörű kulturális, közművelődési
intézmények, közösségi terek nagy száma
jól működő, konkrét célcsoportokat megszólító,
stratégiai alapon szerveződő programok (idősügy,
ifjúságügy, roma programok)
kerületben található civil szervezetek magas száma
kerületben található köz - és felsőoktatási
intézmények magas száma, művészeti iskolákkal
való hatékony együttműködés
az önkormányzat által működtetett szakmai
fórumok, kerekasztalok, érdekképviseleti szervek
(Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal, Egyházi
Kerekasztal, Idősügyi Tanács, FEGYIÖK, Helyi
Esélyegyenlőségi Fórum)
„deák” Közalapítvány – önkormányzati
támogatással a tehetséges és hátrányos helyzetű
fiatalok segítéséért
szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek,
szakreferensek a Polgármesteri Hivatalban
H52 Ifjúsági Iroda mint közösségi tér
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párhuzamos működések, szervezések, intézményi
összefogás esetlegessége
egységes kommunikáció hiánya
nagyrendezvények lebonyolítására alkalmas belső
terek alacsony száma, meglévők elavult állapota
közművelődési feladatok háttérbe szorulása
marketingtevékenység gyengesége
külső szponzoráció hiánya
pályázati források bevonásának alacsony szintje
a kerület egészében gondolkodó éves vagy hosszabb
távú programtervezés, a projektorientált megközelítés
hiánya
kulturális
turizmus
lehetőségeinek
alacsony
kihasználtsága
önkormányzati kulturális intézmények szervezeti
formájának, felépítésének hátrányai:
közalkalmazotti státusz kötöttsége (munkaidő,
munkakörök
rugalmatlansága,
bérek
kevésbé
igazodnak a szakmai teljesítményhez)
bürokratikus intézményrendszer
intézmények önálló gazdálkodásának hiánya
szakmai szempontok háttérbe kerülése, pénzügyi háttér
rugalmatlansága
pénzügyi és szakmai ütemezés eltérő volta
bevételek generálása iránti demotiváltság
önkormányzati intézmények elavult infrastruktúrája, az
épületek
állagának
alacsony
színvonala,
a
megváltozott
szolgáltatási
igények (rekreáció,
felnőttképzés,
önszerveződés)
kielégítésére
alkalmatlan volta
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LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

















a társadalmi felelősségvállalás jegyében a forporfit
szféra aktívabb bevonása
pályázati források bevonása
a budapesti és országos kulturális turizmus
vérkeringésébe való hatékony bekapcsolódás,
turisztikai desztinációk létrehozása
egyetemekkel való hatékonyabb kapcsolattartás, közös
programok szervezése
civil
szervezetekkel
kötött
együttműködések
számának növelése, a már meglévő megállapodások
célorientált alkalmazása
kulturális közszolgáltatási szerződések hatékonyabb
felhasználása
a kerületben található társintézményekkel történő
együttműködések, közös rendezvények (Nemzeti
Színház, MÜPA, BMC, Iparművészeti Múzeum, Trafó
stb.)
Ferencváros
testvérvárosaival
a
kulturális
együttműködés erősítése, közös programok
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a régióra kiírt pályázatok alacsony száma
a környező kerületek hatékonyabb kulturális,
turisztikai önmeghatározása (kulturális arculatvesztés)
közoktatási intézmények motiválatlansága
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3. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ FŐBB CÉLKITŰZÉSEI
3.1 ÁTFOGÓ STRATÉGIAI CÉL:
Az „Otthon, város, Ferencváros” jelmondat szellemében, a kerület hagyományaira és értékeire építő,
azokat innovatív módon továbbfejlesztő, egybeölelő stratégia mentén a kerület polgáraira és az
ideérkező vendégekre egyaránt fókuszáló, a passzív befogadó szemléletű kultúra helyett aktív, alakító
szerepkör meghonosítása, hogy Ferencváros valódi kulturális központtá váljon.

3.1.1

A stratégiai célhoz kapcsolódó általános feladatok:

3.1.1.1 Szinergiateremtés:
 Párhuzamosságok megszüntetése (önkormányzaton belül és a kerület egészét érintően egyaránt)
A helyzetelemző részből egyértelműen kirajzolódik, hogy a kerület kulturális adottságai az itt lévő
intézmények, civil szervezetek tekintetében kiemelkedő. A legtöbb résztvevővel sikerült kialakítani
valamilyen kapcsolatot, együttműködést, de ezek összehangolt, egymást erősítő irányítása
elengedhetetlen. A párhuzamosságok kioltják és gyengítik az egyes kezdeményezéseket, a
stratégiai alapú tervezés – ezzel ellentétben – erősíti azokat.
 Közszolgálati szerződések, kedvezményes bérleti díjú helyiségekre vonatkozó együttműködési
megállapodások célorientált felhasználása, együttműködési megállapodások tartalmainak
felülvizsgálata, módosítása, szakmai teljesítések folyamatos nyomon követése
 Az önkormányzat pályázatainak (kulturális, civil, egyházi, sport) célorientált kiírása, a pályázaton
támogatott tevékenységek hatékonyabb megjelenítése a kerület életében
 Kerületben található országos, fővárosi kulturális intézményekkel együttműködési megállapodások
kötése
 Civil szervezetek hatékony bevonása, alulról jövő kezdeményezések felkarolása
 Nemzetiségek, testvérvárosok aktívabb bevonása, a tevékenységek célorientált támogatása, közös
programok szervezése, bemutatkozási lehetőségek biztosítása
 Kulturális Kerekasztal létrehozása, működtetése: a kulturális kerekasztal a kerület közösségi és
kulturális életében jelen levő országos, fővárosi, kerületi fenntartású intézmények, civil
szervezetek, vállalatok, vállalkozások, az egyházi élet, a nemzetiségek, a kerületben található
oktatási-nevelési intézmények képviselőiből áll, mely biztosítaná a kerületi szintű
együttgondolkodást, szinergiateremtést, hogy az egyes programok ne kioltsák, hanem erősítsék
egymást. A Kulturális Kerekasztalt több munkacsoporttal érdemes működtetni, az egyes
munkacsoportok a hasonló szakmai profilú szervezeteket tömörítenek. (Pl. előadóművészet,
alkotóművészet, közművelődés, közgyűjtemény)
 Kulturális referens alkalmazása a Polgármesteri Hivatalban, aki egyrészt ellátná a Kulturális
Kerekasztal titkári teendőit, az ahhoz kapcsolódó operatív teendőket, valamint biztosítaná a
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei közötti közvetlen kapcsolatot, segítené a
Kulturális Kerekasztal szakmai elnökének munkáját
 Kerületi szintű, egységes kommunikáció
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A helyzetelemzésben felvázolt kulturális sokszínűség a kerület és az önkormányzat számára
egyaránt nagy erőforrást jelent. Szükséges azonban, hogy az egyes területek közötti összehangolt
munka a ferencvárosiak és a kerületbe érkezők számára egyaránt érzékelhető legyen. Ennek
érdekében elengedhetetlen a Ferencvárosban megvalósuló kulturális és közösségi események
megjelentetése az önkormányzati médiában, az önkormányzat honlapján, a kerületi újságban, a
9.tv-ben. Megfontolásra érdemes egy időszaki (havonta, kéthavonta, negyedévente megjelenő)
kiadvány, programfüzet megjelentetése, az önkormányzat tulajdonában levő hirdetőtáblákon
ezeknek a programoknak a plakátformátumú megjelenítése, továbbá mobil applikációs rendszerek
fejlesztése, mely tartalmazhatná a program helyszínét, illetve a program rövid leírását is. További
promóciós lehetőségek felkutatása is szükséges (pl. oktatási, nevelési és kulturális intézmények
bejáratánál, játszóterek közelében megállító táblák kihelyezése stb.). A legfontosabb és fajlagosan a
legolcsóbb marketingfelület, az internet jobb kihasználása alapvető feladat: a web-felületek,
honlapok, közösségi portálok felhasználása kulturális jellegű információk, ismertetők tárolására és
könnyű hozzáférhetőségére, programajánlatára, illetve új célcsoportok, közösségek elérésére és
létrehozására, az infokommunikációs eszközök hatékonyabb felhasználása. A koncepcióhoz
kapcsolódó kutatás egyértelműen rámutatott arra a tényre, hogy az önkormányzatnak nem sikerült
az internetes felületek adta előnyök kihasználása. Az ehhez kapcsolódó fejlesztési irányok,
stratégia megalkotásakor figyelembe kell venni a kutatásból kiolvasható, kor- és városrész
specifikus jellemzőket. (A kutatásból egyértelműen kitűnik, hogy szisztematikus kommunikációval
elérhető az, hogy a programokról a honlapról is tájékozódjanak a kerület lakói, ezt bizonyítja az a
tény, hogy az idősek használják leginkább ebből a célból a honlapot, mivel az idősügyi programok
megtalálhatóak mindig az eseménynaptárban, illetve minden szóróanyagon megjelenik a honlap
mint a legaktuálisabb tájékozódási felület a programokkal kapcsolatban.)
A felmérés nagy segítséget jelenthet abban az értelemben is, hogy akár programspecifikusan
megtaláljuk a megfelelő kommunikációs felületet (pl. korra, városrészre vonatkozóan).

3.1.1.2 Stratégiai gondolkodásmód: hosszú távú programtervezés, folyamatos
fejlesztés
A stratégiai gondolkodás legfőbb jellemzője, hogy összefüggésekben gondolkodik,
alkotótevékenysége során egyesíti az analitikus és koncepcionális gondolkodást, a saját, illetve a
felettes szervezet céljainak megvalósítása érdekében stratégiákat, koncepciókat és akcióterveket alkot.
A tervezési folyamatok mellett nagy hangsúlyt fektet az ellenőrzésre, az ösztönzési és
szervezetfejlesztési folyamatok működtetésére. Egyik legfőbb jellemzője a rugalmasság, a
szükségletekhez való folyamatos alkalmazkodás, hosszú távban gondolkodik, és folyamatosan az új
lehetőségeket keresi. A folyamatorientált stratégiai vezetés a Plan (tervezés) – Do (megvalósítás) –
Check (ellenőrzés, a stratégiában lefektetett célkitűzések megvalósulásának nyomon követése) - Act
(beavatkozás, ha szükséges, újabb intézkedések meghozatala a korrigálás érdekében vagy újabb
tevékenységek központba helyezése végett) jelszavakkal megfogalmazott tevékenységek folyamatos,
ciklikus ismétlődésén alapul. (PDCA-modell)
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3.1.1.2.1 Önkormányzati rendezvények stratégiai tervezése
A stratégiai gondolkodásmód elengedhetetlen az önkormányzati rendezvények tervezésében,
szervezésében. Ennek feltétele, hogy az önkormányzat kialakítsa a kerületi-önkormányzati
rendezvényekre vonatkozó elképzeléseit, illetve a már korábban említett Kulturális Kerekasztal keretei
között az előbb már felvázolt irányítási modell segítségével összehangolja a kulturális-közösségi
szervezetek, intézmények munkáját, valamint figyelembe vegye a kutatás során kapott adatokból
levonható következtetéseket a program tartalmára, kommunikációjára vonatkozóan.
A jelenlegi rendezvények és a kulturális koncepcióban megfogalmazott célok, elképzelések alapján a
következő rendezvény-csoportok azonosíthatók be:
1.

Nemzeti ünnepek, megemlékezések:

Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése a nemzeti identitástudat építésének egyik legfontosabb
eleme. Fontos megtalálni azt a formát, amely egyesíti magában ezt a célt, ugyanakkor számíthat a
kerület polgárainak érdeklődésére is. A koncepció szellemében fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti
megemlékezések is az együttgondolkodás, együttműködés szellemében valósuljanak meg, bevonva a
kerület oktatási és kulturális intézményeit, civil szervezeteit. Ennek szellemében indította el az
önkormányzat azt a hagyományt, hogy nemzeti ünnepeink lehetőség szerint valamelyik kerületben
található iskolában kerüljenek megrendezésre, akár úgy, hogy az önkormányzat biztosít színvonalas
programot, akár úgy, hogy az iskola szolgáltatja a műsort. Az ’56-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett igényes és összetett programsorozat azt is bebizonyította, hogy a kerület lakóinak
széles rétege bevonható a megemlékezésbe.
2.

Kerületi lakosságnak szóló nagyrendezvények

Ezek a rendezvények jellemzően egy-egy kerületrész, társadalmi csoport, réteg ingyenes
rendezvényei. Fontos lenne azonban ezeknél a rendezvényeknél is a közösségformáló elemek
erősítése, az aktív kultúra szemléletnek a meghonosítása. A legfontosabb, hogy valós igényeket
szolgáljanak ki, fokozatosan elmozdulva a minőségi kultúra irányába, tehát fontos a fokozatos és
folyamatos ízlésformálás is. A koncepcióhoz készült kutatás is azt a feltételezésünket erősíti meg,
hogy a kerület lakói igénylik a minőségi kultúrát, ezért akár több ezer forintot is hajlandók kiadni.
Továbbá fontos az a tény is, hogy a ferencvárosiak szívesen maradnak kerületen belül szabad
idejükben. A kerületrészek programjainak tervezésekor figyelembe kell venni a kutatás területrészre és
korra vonatkozó megállapításait.

78/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

3.

Fővárosi, országos, turisztikai jellegű rendezvények:

Meghatározó szerepük van a ferencvárosi „brand” kialakításában. Jellemzően ferencvárosi értékekre,
bejáratott, népszerű, fővárosi vagy országos rendezvényekre építenek, illetve a szórványosan meglévő
értékek, lehetőségek egységbe szervezésével, lehetséges új profilokhoz kapcsolódnak. Egységes
kommunikációjukkal Ferencváros mint kulturális-turisztikai desztináció jelenhet meg. A felmérés is
egyértelműen rámutatott arra, hogy a ferencvárosi polgárok is fontosnak tartanák, ha a kerület
kulturális-turisztikai vonzerejét jobban kiaknázná az önkormányzat.
4.

Világnapok, neves napok, évfordulók, tematikus évek

A legtöbb esemény ebbe a kategóriába sorolható. Fontos azonban, hogy ezeknél is kialakuljon egy
rendszerszemlélet, és hogy a meglévő erőforrásokra támaszkodjanak. Számos esetben
hagyományokkal rendelkező, „jól bejáratott” rendezvényekről van szó, vannak azonban olyan jeles,
neves napok, amelyek olyan értékekhez kapcsolódnak, amik fontosak az önkormányzat számára,
viszont eddig nem szerveződtek események, vagy ha igen, nem kerültek az önkormányzat látókörébe.
A legfontosabb feladat azokat a szervezeteket megtalálni, akik méltán válhatnának egy-egy program
fő szervezőivé, koordinátoraivá, ez jellemzően a Kulturális Kerekasztal tevékenységkörébe
tartozhatna. Ennél a csoportnál felsorolt neves napok csak tájékoztató jellegűek, semmiképpen nem
tekinthetők kötelező érvényűeknek, erősen kötődnek az adott időpont, állapot körülményeihez.
A kerületi kulturális rendezvények csoportosítása
1. Nemzeti ünnepek, megemlékezések


01.22. - A magyar kultúra napja



02.25. - A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja



03.15. - Az 1848-as forradalom ünnepe



06.04. - A nemzeti összetartozás napja



08.20. - Az államalapítás ünnepe



10.06. - Az aradi vértanúk emléknapja



10.23. - Az 1956-os forradalom ünnepe

2. Kerületi lakosságnak szóló nagyrendezvények
 Újévi koncert – kerületi lakosság és a kerületi vállalatok, vállalkozások,
intézmények vezetőinek részvételével
 Farsang
 Tavasz ünnep a Haller parkban
 Családi majális az Aszódin
 Nyári koncertek a Ferenc téren
 Játszó-szerdák, játszó-csütörtökök – a kerület játszóterein KözépFerencvárosban és a József Attila-lakótelepen zajló gyerekprogramok
 Lakótelepi Mulatság (szept. eleje)
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 Szüreti mulatság az Aszódin
 12.04. Ferencváros napja
 Advent
3. Fővárosi, országos, turisztikai jellegű rendezvények
 04.11. – József Attila születésnapja, a magyar költészet napja
 04.30. – Jazz világnapja – megfontolásra szánt eseménysorozat: a Ráday utcai
éttermek bevonásával jazz koncertek
 május utolsó hétvégéje – Református Zenei Fesztivál
 augusztus utolsó hétvégéje: Bakáts Feszt (összművészeti fesztivál)
 12.03. – (József Attila halála) – átgondolásra érdemes az együttműködésre
nyitott balatonszárszói József Attila Emlékházzal közös események szervezése
 Ráday utca eseményei – a Ráday utca „brand”-jének kialakítása,
hatástanulmányokkal alátámasztva
4. Világnapok, neves napok (tájékoztató jellegű)


01.27. - A holokauszt nemzetközi emléknapja



02.01. - A civilek napja



02. 2. vasárnapja - A házasság világnapja



02.21. - Az idegenvezetők világnapja



03.08. - Nőnap



03.22. - A víz világnapja



03.27. - Színházi világnap



04.07. - Az egészség világnapja



04.14. - A könyvtárosok világnapja



04.16. - A holokauszt áldozatainak emléknapja



04.22. - A Föld napja



05.06. - A magyar sport napja



05. utolsó vasárnapja - Gyermeknap



05.15. - A család nemzetközi napja



05.18. - A múzeumok nemzetközi napja



05. 10. - Madarak és fák napja



06. első vasárnapja - Pedagógusok napja



06. 25. - Múzeumok éjszakája

80/137

Kulturális koncepció 2017-2022
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata



06. 26. - Kábítószer-ellenes világnap



09.17. - Színházak éjszakája



09.21. - A magyar dráma ünnepe



09.30. - A népmese napja



10.01. - Idősek és a zene világnapja



10.18. - A magyar festészet napja



11.11. - Márton nap



11.20. - A gyermekek jogainak világnapja



12 01. - AIDS-ellenes világnap



12.03. - A fogyatékos emberek világnapja



egyéb, adott évhez kapcsolódó évfordulók

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok:


stratégiai gondolkodásmód meghonosítása: tervezés, folyamatos monitoring-és
visszacsatolási rendszer kialakítása, a Kulturális Kerekasztal keretei közti
működtetése
kerületi szintű éves és hosszabb távra tervező rendezvényrendszer kialakítása
a kerület szabadidő-használati szokásait, igényeit felmérő kutatás figyelembe vétele a
programok kialakításánál, szem előtt tartva a városrészekre, korra vonatkozó adatokat




3.1.1.3

Megváltozott önkormányzati szerepkör: egyoldalú támogatási szisztéma helyett
koordinálás, partneri együttműködés

A helyzetelemzés részben vázoltak alapján elmondható, hogy Ferencváros Önkormányzata számos
formában támogatja, illetve működteti a kerületben található szervezeteket. Ugyanakkor – mint ahogy
a szinergiateremtés résznél már korábban vázoltuk – összehangoltabb működéssel, illetve egy új,
együttműködésen alapuló gondolkodásmód széleskörű elterjesztésével még hatékonyabb lehetne a
kultúrára fordított költségek felhasználása. Mindez magával vonz egy új önkormányzati szerepkört,
melynek legfőbb jellemzője a koordinálás. A partnerszervezetek aktív bevonása mindkét fél számára
csak nyereséget jelentene. Ez a szemléletmód-váltás nyilvánul meg
a városvezetés azon
kezdeményezésében például, hogy nemzeti ünnepeinket valamelyik kerületi iskolával közösen
ünnepeljük, vagy hogy az újévi koncerteket évente változó helyszínen tartjuk, így bevonva az országos
intézményeket is az önkormányzati vérkeringésbe, illetve a kerületi polgárok számára biztosítjuk,
hogy olyan helyre is eljusson, ahova esetleg anyagi okok miatt nem tudna elmenni.
A partneri együttműködés legfőbb szereplői:


Kerületi kulturális, nevelési, oktatási és egyéb intézmények
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3.1.1.4

Egyházak
Civil szervezetek, informális csoportok
Informális közösségek
Más önkormányzatok, egyéb állami, fővárosi intézmények
Testvérvárosok
Nemzetiségek
Vállalatok, vállalkozások (társadalmi felelősségvállalás, szponzoráció)
Önkéntesek

A stratégiához igazodó szervezeti forma

A SWOT-analízisben felsoroltak és a fent vázolt általános feladatok alapján mérlegelni szükséges,
hogy a megváltozott kulturális igények és az önkormányzat által elvártak alapján milyen szervezeti
forma a legalkalmasabb a kulturális fejlesztési célok megvalósítására.
Megállapítható, hogy a ferencvárosi közművelődési intézményrendszer gazdag hagyományokkal
rendelkezik, az adottságok részben megfelelőek a feladatok ellátására. A tagintézmények jelenlegi
műszaki és infrastrukturális állapota jelentős fejlesztést igényel, az épületek nem minden esetben
képesek megfelelően kiszolgálni az igényeket. A művelődési házak a különböző társadalmi csoportok
felől érkező kezdeményezéseket igyekszenek befogadni, lehetőségeikhez mérten kihasználni,
megoldást találni a tartalmas időtöltésre, a közösségi művelődésre, a kulturált szórakozási igények
kielégítésére, de a társadalom- és közösségfejlesztési folyamatokban nem kezdeményeznek,
tevékenységüket nem stratégiailag tervezett folyamatok mentén folytatják. Bár a szervezeti forma, az
egy irányítás alá összevont intézményrendszer lehetővé tenné, s az intézményrendszer területi
lefedettség is elfogadhatónak mondható, összességében nem lelhetők fel a szinergiát teremtő
kezdeményezések, tevékenységek. A meglévő értékek, támogatandó rendezvények megtartásával
évről évre átcsoportosított forrásszerkezetben a rendezvényszervezési, rendezvénykiszolgálási
profilról a társadalomfejlesztési és a kulturális alapú közösségfejlesztési profil felé célszerű tolni a
hangsúlyokat.
Az intézményi forma előnye a fenntartó által jól tervezhető működési és finanszírozási keretrendszer,
a maximálisan biztosított átláthatóság és ellenőrizhetőség. Fenntartói oldalról csekély kockázatokat
rejt. Ugyanakkor épp emiatt a szakmai tevékenység nehézkes, kevésbé attraktív, kezdeményező .
Mindezek teszik szükségessé a költségvetési-intézménygazdálkodási keretek áttekintését,
megnyugtató rendezését, a párhuzamosságok és az indokolatlan költségek felszámolását. Az
intézményi struktúra gazdálkodását tekintve sokkal kötöttebb, összességében az állapítható meg, hogy
az intézmény „elkölti a pénzt”, elengedhetetlen, hogy ebben a szemléletben változás történjen. Az
önkormányzati költségvetési forrás mellett a pályázati és szponzorációs lehetőségek felkutatása és
tervezése szükséges.
Az FMK jelenlegi munkakörei már nem teljesen felelnek meg a mai kor követelményeinek. Ahogy
népművelők képzése helyett ma már andragógiai szakemberek képzése folyik, a kerületi koncepciók
(ifjúsági, idősügyi, sport stb.) mind-mind az új szakembereket kívánják, az újfajta tudást. A
számítógépes ismeretek oktatása, az élethosszig tartó tanulási programok komplexebb, lendületesebb
rekreációs ritmust írnának elő. Biztos, hogy az intézményi jelleg megőrzése teljes átalakítással,
szervezetfejlesztéssel oldható csak meg. A gazdasági önállóság megszűnése rugalmatlanságot, újabb
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bürokratikus terheket, az intézményi személyi állomány kettészakítását jelentette. A jelenlegi
közalkalmazotti bértábla ugyan nem teljesítmény-ösztönző, a pályán eltöltött időt jobban díjazza, mint
a szakmai teljesítményt, de a stratégiai elvek mentén irányító vezető az illetménykiegészítések
ösztönző, teljesítményalapú rendszerének kialakításával kompenzálhatja azt. Ferencváros
Önkormányzatának vezetése elkötelezett amellett, hogy a kiemelkedő színvonalon teljesítő
közművelődési szakembereket anyagilag is megbecsülje. Az FMK működésével kapcsolatban évek
óta elhangzó kritika, hogy a nyári időszakban zárva tart. Fontos lenne, hogy az iskolaszüneti
időszakokban is lehetőség legyen a közművelődési szolgáltatások igénybevételére, hiszen a koncepció
számos olyan feladatot fogalmaz meg, mely az ifjúságot, az esélyegyenlőség biztosítását helyezi a
középpontba. Ehhez a legszükségesebb feladatot ellátó állandó munkatársak mellett a szezonális
munkát végző dolgozók szerződéses alkalmazása lenne indokolt. Továbbá elengedhetetlen, hogy az
intézmények az önkéntes munkában rejlő lehetőségeket jobban kiaknázzák, hatékonyan használják fel
a kulturális közfoglalkoztatás és a közösségi szolgálat biztosította lehetőségeket. A meghatározott
stratégia mentén történő, helyi kezdeményezések proaktív szemléletű felkutatásával és felkarolásával
jelentős munkaerőbázisra tehetne szert az intézményrendszer.
A nonprofit szervezet rugalmasabb működést biztosít mind a vezetői fizetés, mind a munkavállalók
bérezése és alkalmazása tekintetében. A működési keretekből adódóan a szakmai tevékenység
rugalmas, attraktív, kezdeményező lehet. További előnyök, hogy egy nonprofit szervezet bármilyen
tenderen, pályázaton, közbeszerzésen tud indulni, és versenyben tud lenni más, hasonló (pl.
rendezvényszervező) céggel. Ez plusz bevételt, profitot jelent, amelyből bérfejlesztések, egyedi
beruházások valósíthatóak meg.
Mindkét szervezeti formánál a kulcs a menedzsment, a szakmai vezetés és a szakemberek
humánállományának ereje. A feladatellátás szempontjából, tartalmából a két szervezeti keretben nincs
eltérés. Míg az intézménynél a fenntartóval szervesebb a partneri kapcsolat, a nonprofit szervezet
esetében a koncepcionális célokhoz igazodó tevékenységstruktúra és a tervezési folyamatok
kialakításában, megerősítésében nagyobb az önállóság. A fenntartó az üzleti terv és az éves
beszámolóval monitoringozhat, addig intézmény esetén – bár szintén az éves feladatok és
beszámoltatás az optimális – folyamatos monitoringot folytathat.
Az intézményi rendszer további fenntartása esetén célszerű újragondolni a struktúrát, elengedhetetlen
a szervezetfejlesztés. A helyzetelemző részben felvázoltakhoz visszatérve szakmailag indokolt a
Pinceszínház különválása. Az önállóság biztosítaná számára, hogy nagyobb eséllyel induljon az állami
normatívát biztosító „kiemelt státusz” megszerzéséért, illetve pályázati forrásokért.
A megfelelő szervezeti forma kialakítása mellett hosszabb távon elengedhetetlen az FMK és a József
Attila-lakótelepen található Dési Művelődési Ház teljes körű felújítása, hogy megfeleljenek a 21.
századi elvárásoknak, valamint a műszaki, technikai eszközállomány fejlesztése.
A kulturális koncepció kiemelt célcsoportjának tartja az ifjúságot. Rajtunk is múlik, hogy milyen lesz
a jövő nemzedékének kultúrához, művészethez való viszonya. A H52 Ifjúsági Iroda létrehozása is
bebizonyította, hogy a fiatalok igénylik az új közösségi tereket. De ezt támasztja alá az ifjúsági
koncepcióhoz és a jelen koncepcióhoz is készült felmérés, kutatás. A kerületben számos művészi
profilú iskola található, akik eddig is aktívan részt vettek Ferencváros kulturális életében. Mindezek
indokolják, hogy újabb közösségi tereket teremtsünk a fiatalok számára. Ezért döntött úgy a
városvezetés, hogy a Pincegalériát átadja az ifjúságnak alkotóműhelyül, művészeti tevékenységek,
kiállítások helyszínéül. A kerületi és a testvérvárosi művészek kiállításai átkerülhetnek a Helytörténeti
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Gyűjteménybe, továbbá a kerületi, önkormányzat által kedvezményes bérleti díjú helyiséggel
támogatott galériákba, akik egyébként az együttműködési megállapodásban eddig is vállalták ezt. A
döntést alátámasztják a felmérésből kiolvasható adatok is, hiszen a Pincegaléria az önkormányzati
intézmények közül a legkevésbé ismert és a legkevésbé elismert intézmény.
A kerületi szintű gondolkodás érdekében, a kulturális partnerek hatékony bevonásához, a fővárosi,
országos vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó események koordinálásához elengedhetetlen a
Kulturális Kerekasztal létrehozása, melynek elnöke a kerület polgármestere vagy alpolgármestere, a
szakmai elnök és a kulturális referens feladata lenne a koncepcióban meghatározott célok,
tevékenységek megvalósítása, a kerületi szintű gondolkodás biztosítása. A kerekasztal heti-kétheti
rendszerességű ülésein az önkormányzati fenntartású intézmények vennének részt, míg a kibővített
kerekasztal negyedévente, félévente ülésezne, ez biztosítaná a kerület hatékony belső
kommunikációját, s ezáltal az összehangolt működést is. A kerekasztalon belül létrehozott szakmai
munkacsoportok együttműködése folyamatos lehetne.
A kerekasztal lehetővé tenné az egységes kommunikációt, a folyamatos monitoringot, az
önkormányzati koncepciók, stratégiák összehangolt megvalósulását, ezzel biztosítva a kulturális
koncepció egyik legfontosabb célkitűzését: a szinergiateremtést.

3.1.1.5

Költséghatékonyság növelése:


mecenatúra, szponzoráció erősítése, kerületi vállalkozók megszólítása



pályázati lehetőségek jobb kihasználása



önkéntesség erősítése



kerületi egyetemek, főiskolák, szakiskolák szakmai tudásának igénybevétele,
terepmunkák biztosításával

Ferencvárosban számos multinacionális és tőkeerős vállalat, vállalkozás található. A társadalmi
felelősségvállalás jegyében közülük többen folytattak a kerületben önkéntes munkán alapuló
tevékenységet. A feladat ezeknek a többnyire elszórt kezdeményezéseknek a célorientált
felhasználása. Továbbá az egyes kulturális események, kiemelkedő jelentőségű programok, fesztiválok
minőségi javításához szponzoráció felkutatása. Ehhez szükséges egy előre elkészített bemutatkozó
anyag létrehozása, a lehetséges szponzorok megkeresése csomagajánlatokkal, továbbá egy vállalati,
vállalkozói klub létrehozása, működtetése.
A külső források bevonásához elengedhetetlen a pályázati lehetőségek jobb kihasználása mind
önkormányzati, mind intézményi vonatkozásban. Különösen fejlesztendő a pályázatfigyelés, illetve a
pályázati tartalmak egyeztetése az önkormányzat és az intézmények között.
De ugyanilyen jelentős helyi, belső erőforrás az önkéntesség támogatása és fejlesztése, a közösségi
szolgálat adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása és a civil kezdeményezések felkarolása is.
Mindehhez célszerű „profi” önkéntesképző és közösségfejlesztő szakemberek bevonása. A többi
kerülettel folytatott eszmecsere egyértelműen azt bizonyította, hogy az ilyen beruházások megtérülnek
mind a költséghatékonyságot, mind a kerületi identitástudat erősödését tekintve.
Néhány egyetemmel, főiskolával - vezetői és hallgatói szinten, különböző területeket érintően elkezdődtek a tárgyalások a szakmai együttműködésre vonatkozóan. Az önkormányzat dolgozói
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számára ugyan jelent kisebb terhet a hallgatókkal, tanulókkal való foglalkozás, a szükséges
információk rendelkezésre bocsátása, ugyanakkor felmérhetetlen a nyert kreatív, innovatív ötletek,
elkészült szakmai anyagok értéke, melyek beépítése a kerület közösségi, kulturális fejlesztésébe valódi
mintaprogramokat eredményezhet.
Ebből a szempontból példaértékűnek nevezhető a Corvinus Egyetemmel kialakított együttműködés,
melynek első állomása a koncepcióhoz készült kutatás. Az egyetem több száz hallgatója
ismerkedhetett meg Ferencváros kulturális, közösségi életével ez elmúlt fél évben. A felméréshez és a
kulturális koncepcióhoz kapcsolódóan a hallgatók feladatokat is kaptak: ötleteket, javaslatokat
fogalmazhattak meg a koncepció általános és specifikus céljainak megvalósításához, valamint a Ráday
utca fejlesztésére vonatkozóan. A legjobb ötleteket az önkormányzat is megismerhette a hallgatók
prezentálásában. Az előadásokból egyértelműen látszott, hogy alapos kutatómunkára,
háttértanulmányokra épültek. A munka tovább folytatódik, a hallgatók figyelemmel kísérhetik a
koncepció – vagy akár saját ötleteik - megvalósulását, részt vehetnek a tervezési, szervezési
feladatokban, illetve a monitoringban.

3.1.1.6

Kulturális alapú településfejlesztés

A hagyományos kultúrafelfogás mellett új fogalmak is megjelentek, amelyek elsősorban a digitális
médiumok világméretű térnyerésével és technológiai eredetű változásokkal, illetve a gazdaság
átalakulásával vannak összefüggésben. Az Európa kulturális fővárosa mozgalom világított rá először
arra a felismerésre, hogy a múlt században prosperáló nehézipari struktúra leépülése miatt tönkrement
európai városok szinte egyetlen túlélési esélye a helyi lakosság bevonásával történő kulturális alapú
településfejlesztés maradt. E szemlélet jegyében világszerte azok a települések bizonyulnak
gazdaságilag is sikeresnek, amelyek önmaguk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális szolgáltatások
erősítésével növelték vonzerejüket és népességmegtartó képességüket.
Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia is kiemeli, hogy Ferencváros jövője szempontjából alapvető fontosságú,
hogy a kultúra és a kreativitás (egyetemek, szakiskolák jelenléte) területén rendelkezésére álló
kiemelkedő lehetőségeit képes-e egységes rendszerbe, hálózatba szervezni, ezzel innovatív szerepet
töltve be budapesti és országos vonatkozásban is. A kulturális alapú településfejlesztés realizálása
mögött azonban nagyon sok munka és szakmai konfliktus is rejlik, hiszen a kulturális terület évtizedes
berögzült munkamódszereit, szokás- és intézményrendszerét, de legfőképpen marketing
kommunikációját is újra kell fogalmazni. Mindehhez elengedhetetlen a „ferencvárosi brand”
kialakítása szakemberek által készített koncepció mentén.

3.2

SPECIFIKUS CÉLOK:

3.2.1

Közösségépítés, közösségfejlesztés

A kulturális igényesség kialakításának/kialakulásának egyik legfontosabb alappillére az egyén és a
közösség aktivizálása, aktivitása. Lehetőséget kell teremteni arra, illetve képessé kell tenni az egyént
arra, hogy hozzájáruljon szűkebb és tágabb közössége fejlesztéséhez, hogy kipróbálja magát azon a
területen, ami iránt érdeklődik, hogy ne csak passzív „fogyasztója” legyen a kultúrának, hanem aktív
alakítója, hozzájárulhasson a kulturális értékek gyarapításához.
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3.2.1.1 A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:












3.2.2

további közösségi terek kialakítása
kerületi közösségi kertek program beindítása
szabadtéri terek kialakítása, parkok közösségi együttlétre, közös foglakozásra való
alkalmassá tétele
o a József Attila-lakótelepen, a Nagyjátszótéren kulturális programoknak helyet
adó fedett, állandó színpad kialakítása
o Ferencváros parkjaiban tematikus programok beindítása (pl. Kerekerdő parkmese, Haller park ifjúsági rendezvények stb., idősek számára kialakított
parkok, fittness eszközök)
a meglévő és formálódó közösségek igényeinek felmérése, tevékenységük támogatása
(pl. pályázatok segítségével)
az önkifejezés, ismeretszerzés, a kreativitás lehetőségeinek támogatása
az azonos érdeklődésű, azonos problémával küzdő személyek által szerveződő
formális, informális csoportok tevékenységének anyagi támogatása, számukra jogi,
gazdálkodási, szervezési tanácsadás
a kerületi színház, színházak közösségformáló erejének aktív kihasználása
o könyvbemutatók: a kerület íróinak, költőinek , a kerületben található kiadók
által megjelentetett művek
o Ferencvárosi Ádámok és Évák program továbbműködtetése: a kerület
iskolának részvételével közös színházi előadások létrehozása
o közönségtalálkozók, nyílt napok szervezése a Pinceszínházban
o A Ráday utcában és környékén található színházak (Pinceszínház, Karaván,
Stúdió K, Sanyi és Aranka) összehangolt működésével közösségépítő,
közösségfejlesztő programok, fesztiválok szervezése
kerületi szintű önkéntes rendszer kialakítása, felhasználva ezzel a kerületben levő
szakmai tudást, s egyben bevonva ezzel őket a kerület kulturális pezsgésébe; ehhez
kapcsolódóan évente Önkéntes Bál szervezése

Esélyegyenlőség

Mindenki számára biztosítani kell a kulturális értékekhez való hozzáférést, Ferencváros
Önkormányzata ezen a téren kiemelten fontosnak tartja az ifjúság, az idősek, a hátrányos helyzetűek,
a fogyatékkal élők, a családok, kisgyermekek, kisgyermekes édesanyák megszólítását, bevonását.

3.2.2.1 A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:


tanórán kívüli, az iskolai oktatást, nevelést, az óvodai nevelést kiegészítő és erősítő
programok szervezése az iskolák és óvodák igényeinek megfelelően, velük szoros
együttműködésben
o rendhagyó művészeti órák program beindítása a meglévő aktivitások együttes
kommunikálásával, a tanév időbeosztásához igazodva
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a Pinceszínház beavató színházi programjának kialakítása a kerület
magyartanáraival
együttműködve,
az
irodalom
tananyag
figyelembevételével
 a komolyzene és az „igényes” zene megismertetése a fiatalokkal, a
zenét népszerűsítő programok folytatása (Moltopera Társulat és a
Filmharmónia Magyarország szervezésében rendhagyó ének-zene
órák)
 a képzőművészeti alkotások megismerését, megszerettetését célzó
rendhagyó rajzórák az önkormányzati fenntartású Pincegalériában
(Diákpincében), illetve a kerületben található
- elsősorban a
kedvezményes bérleti díjjal támogatott – galériákkal együttműködve
 filmkészítés rejtelmeibe beavató foglalkozások a DocuArttal kötött
együttműködési megállapodás keretében, a film és a fotó eszközének
tudatosabb használata érdekében
o A Ferencvárosi Pincegaléria szerepének megváltoztatása, művészeti
diákpinceként való továbbműködése, mely a fiatalok művészeti, önkifejezési
fejlődéséhez, fejlesztéséhez biztosítana teret, önképző csoportok, a kerületi
galériák művészei által tartott oktatás szervezése, művészklubok működtetése
o tematikus nyári táborok működtetése (Pl. művészeti táborok a kerület
galériáinak,
színházainak,
kulturális
intézményeinek
bevonásával,
környezetvédelmi tábor, sporttábor stb.)
o környezettudatos szemlélet kialakításának segítését célzó programok:
 a Madarak városa, Ferencváros program folytatása, továbbfejlesztése
Kerületünk díszpolgára Schmidt Egon, arra hívta fel a figyelmet, hogy
Ferencváros zöld területeinek köszönhetően számos - köztük városi
környezetben szokatlan – madárfajnak ad otthont, a programban
óvodásokkal és kisiskolásokkal ismertette meg az önkormányzat
ezeket a madárfajokat etetők, madárodúk kihelyezésével, játékos
feladatokkal.
 a Fővárosi Állatkerttel együttműködési megállapodás keretében
ingyenes belépők és az állatkertben tartott, élményközpontú tanórák
lehetőségének további biztosítása
o iskolai előadó-művészeti nevelési projektek, tantermi színházi előadások
(Pinceszínház, Karaván Színház, Stúdió K Színház)
o tanórán kívüli, az iskolai oktatást, nevelést kiegészítő és erősítő programok
szervezése a DocuArttal kötött együttműködés keretében
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szabadidős foglalkozásainak továbbbővítése,
elindított programok folytatása
további ifjúsági közösségi terek kialakítása, elsősorban a kerületben található
szervezetek bevonásával, az együttműködési megállapodásokban biztosított
lehetőségek aktívabb kihasználásával, illetve pályázati úton
az ifjúság számára sportolási lehetőségek, sportolásra alkalmas terek kialakítása
A kerületben található iskolák értékeinek népszerűsítése, ismertté tétele, támogatva
ezzel is az együttműködési lehetőségek növelését (iskolai produkciók, kiállítások,
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szakiskolákban fellelhető szakmai tudás stb.). Ehhez biztosít többek között megfelelő
színtért az idén januártól induló Diákpince.
GYES-en, GYED-en levő kismamák számára a munkaerőpiacra való visszatérést,
aktuális élethelyzeteik kérdéseiben, a gyermekvállalási kedv javításában segítő,
programok (nyelvtanfolyam, számítógépes tanfolyam, vállalkozásfejlesztési képzések)
beindítása, meglévő civil kezdeményezések (Anyahajó Egyesület) kiemelt támogatása
fiatal művészek számára bemutatkozási lehetőségek biztosítása
a kerület kulturális, közösségi életében aktívan részt vevő tanárok számára ösztönző
rendszer kiépítése
a Három királyfi, Három Királylány Mozgalom további programjaihoz való
csatlakozás a gyermekvállalás ösztönzése érdekében
hátrányos helyzetűek számára a kulturális esélyegyenlőség biztosítása
o a hátrányos helyzetűek felzárkózását célzó szolgáltatások fejlesztése
o a kulturális mintaprogramok felhasználásával, a rehabilitáció területén a
szegregáció további felszámolása terén kidolgozott fejlesztő program
o tandíjmentes színészképző stúdió tehetséges hátrányos helyzetű gyerekeknek,
tehetségkutatás az iskolákban (Karaván Színház)
o ingyenes előadások biztosítása (roma koncepció keretein belül, a Karaván
Színházzal kötött együttműködési megállapodás keretein belül, Stúdió K
Színház Láthatatlan Tanoda elnevezésű roma gyerekeknek szóló programja
segítségével)
o a roma koncepció programjainak folytatása (roma táncház, kulturális fesztivál,
roma női sorsokat bemutató rendezvénysorozat, Lehetőségek Iskolája stb.),
további bővítése (roma családokat, roma művészeket megszólító programok
beindítása)
o civil szervezetek tevékenységének támogatása (Roma Kulturális és Sport 9.
Közhasznú Egyesület, Közért stb.)
fogyatékkal élők számára a kulturális esélyegyenlőség biztosítása
o a fogyatékkal élők társadalmi reintegrálódását, társadalmi elfogadottságát
segítő művészetterápiás foglakozások, kiállítások támogatása, értékteremtő
tevékenységük népszerűsítése (elsősorban a Tárt Kapu Galériával kötött
együttműködési megállapodás keretein belül)
o érzékenyítő foglalkozások tartása oktatási intézményekben tanulók részére és
az önkormányzat által fenntartott nevelési, kulturális, szociális
intézményekben
o akadálymentesítési program kidolgozása a kerület kulturális intézményeire
vonatkozóan
o akadálymentesített színházi előadások biztosítása siketek, nagyothallók,
vakok, gyengén látók részére (Pinceszínház, Stúdió K Színház)
o Helyi Esélyegyenlőségi Fórummal együttműködve a kerületben található
fogyatékkal élők érdekeit képviselő szervezetek aktív bevonása a kerület
kulturális, közösségi életébe, közösen szervezett programokkal
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fogyatékkal élők által készített termékek árusítása a kerületi
nagyrendezvényeken vagy kifejezetten ebből a célból megrendezett vásáron
(pl. adventi vásár a Kálvin téren, Ráday utcában)
tehetségkutató program hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek
számára
„A teljesség felé” elnevezésű idősügyi programok folytatása (több mint 1000 ingyenes
program éves szinten), bővítése: önkéntesek aktívabb bevonása, idősközpont
létrehozása, ahol önkéntesek által vezetet kiscsoportos klubfoglalkozásokra,
tanácsadásra van lehetőség
idősügyi szociális ellátó rendszer fejlesztése: átmeneti idősek otthonának bővítése,
idősklubok felújítása, körülményeinek javítása
o






Élethosszig tartó tanulás

3.2.3

Az egyén kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy önmaga és a közösség sorsának aktív
alakítója, résztvevője legyen, továbbá a munkaerőpiacon való elhelyezkedésének és érvényesülésének
elősegítése végett.

3.2.3.1












3.2.4

A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
ismeretterjesztő programok, felnőtteknek szóló képzési programok
a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő programok
az Ifjúsági Koncepcióban meghatározott pályaorientációs, pályaválasztási programok
folytatása
vállalkozásfejlesztési programok beindítása
az Idősügyi koncepcióban meghatározott, az élethosszig tartó tanulást segítő programok
folytatása (nyelvtanfolyam, számítógépes oktatás, mobilhasználati tanácsadás, színházi,
képzőművészeti műhelyfoglalkozások stb.)
a kerület ingyenesen hozzáférhető számítógép infrastruktúrájának erősítése,
internethasználat biztosítása Ferencváros minél több pontján
a kerületi wifi-hálózat kialakítása, erre vonatkozó kiépítési terv készítése
a kerületi galériákkal együttműködve a nyitott műhely program beindítása, melynek során
az érdeklődők a műalkotás születésének folyamatába is bekapcsolódhatnak,
megismerkedhetnek különböző művészeti felfogásokkal, technikákkal
ingyenesen használható „könyvmegállók” kialakítása, működtetése, olvasást népszerűsítő
programok beindítása

Identitástudat erősítése

A koncepcionális cél magában foglalja egyrészt a nemzeti identitástudat: a magyar kultúra értékeinek
megismerését és megismertetését, másrészt a helyi identitástudat erősítését. Ez utóbbinál kiemelten
fontos feladatnak tekintjük: József Attila költészetének népszerűsítését; Ferencváros kulturális
értékeinek, helytörténetének interaktív megismerését, megismertetését, Ferencváros turisztikai
desztinációs szerepének erősítését. (Ferencváros kulturális-turisztikai vonzerejének növelése
tudatosan, hálózatba szervezett szolgáltatások révén, a vevőigényekre irányuló, a helyi értékeket,
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szereplőket bevonó együttműködés segítségével.) Ösztönözni kívánjuk az országos, akár nemzetközi
vonatkozású események, jelenségek, évfordulók, alkalmak lokálissá, személyessé tételét: helyi
történettel, a helyi hagyomány előtérbe helyezésével, öntevékeny csoportok, civil szervezetek
bevonásával.

3.2.4.1












A cél megvalósításához kapcsolódó aktivitások:
nemzeti ünnepek méltó megünneplése az együttműködés jegyében (kulturális, oktatási
intézmények, szervezetek)
jeles napok, tematikus napok megünneplése a kerület polgárainak, illetve a kerületben
található civil szervezetek, intézmények bevonásával
a József Attila-kultusz továbbépítése, hogy a köztudatban Ferencváros és József Attila neve
összekapcsolódjon, hogy minél több fiatal jusson el a költő szülőházába, a Gát utca 3.-ba, a
József Attila Emlékhely programjain keresztül a kortárs költészet egyik központjává válni,
további stratégiai együttműködési megállapodások kötése József Attila költészetének
népszerűsítése érdekében (pl. a magyar rádióval stb.), iskolákat megszólító promóciós
anyagok összeállítása a kerületben található intézményekkel (Nemzeti Színház, Groupama
Aréna stb.). A József Attila Emlékhelyhez köthető magas szakmai színvonalon
megvalósított, éves szinten kidolgozott programok beindítására szakmai koncepció
készítése
helytörténeti vetélkedők, helytörténeti séták különböző célcsoportoknak (fogyatékkal élők)
– programok további működtetése a célcsoportok bővítésével
további helytörténeti kiadványok megjelentetése (gyerekek, felnőttek részére), a kerület
múltjának bemutatásához a volt és jelenlegi ferencvárosi lakosok bevonása
infokommunikációs eszközök alkalmazása a helytörténeti fejlesztésekben
a kerületi alkotók, művészek felkutatása, aktív bevonása a kerület kulturális életébe
o festőművészek számára a kedvezményes bérleti díjjal támogatott galériákban
és a Helytörténeti Gyűjteményben kiállítási lehetőség biztosítása
a Madarak városa, Ferencváros program kiterjesztése a kerület lakosaira
Ferencváros bekapcsolása a budapesti, országos kulturális életbe
o magas művészi színvonalon megvalósuló fesztiválprogramok szervezése
 augusztus végi összművészeti fesztivál (Bakáts Feszt) folytatása a
közszolgáltatási szerződések, a kerületben található kulturális
intézményekkel, szervezetekkel való aktív együttműködés révén, a
kerület gazdag kulturális élettel rendelkező testvérvárosainak aktív
bevonásával, a kerületi testvérvárosi koncepció átdolgozásával
 MesterFeszt, mely a kerület ipartörténeti múltjára építve a Mester
utcában valósulna meg az országos ipartörténeti muzeális helyekkel, a
kerület szakiskoláival együttműködve
 Jazz Fesztivál és egyéb fesztiválok, programok rendezése a Ráday
utcában az itt található éttermekkel, kávézókkal, galériákkal, egyéb
kulturális intézményekkel együttműködve
 a kerületben található nemzetiségek aktívabb bevonása a kerület kulturális életébe
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a kedvezményes bérleti díjjal támogatott galériákban és a Helytörténeti
Gyűjteményben a kerületben található nemzetiségi művészek számára
kiállítási lehetőség biztosítása
o Nemzetiségi kavalkád elnevezésű rendezvény folytatása
o a nemzetiségek számára bemutatkozási lehetőségek biztosítása a kerületi
rendezvényeken
a kerületben található alkotóművészek, tudósok, hírességek felkutatása, adatbázis
készítése, számukra állandó bemutatkozási fórumok, lehetőségek szervezése, kerületi
rendezvényeken való megjelenésük
Ferencváros turisztikai desztinációként való megjelenésének kialakítása
o A Corvinus Egyetemmel történt felmérésen és kutatáson alapuló koncepció
készítése, mely a kultúra és a turizmus összekapcsolására épít, mely
mindkettőre épít (pl. Ráday utcában jazz, családbarát szemlélet, kortárs
iparművészek megjelentetése stb., Mester utcára vonatkozó kulturális
programok) a Corvinus Egyetemmel együttműködve
o ferencvárosi kulturális brand kialakítása
o a kerület lakosainak kedvezményeket biztosító Ferencváros kártya bevezetése
a Helytörténeti Gyűjtemény turisztikai kihasználtságának növelése, irányítótáblák, a
Ráday utcában található önkormányzati hirdetőtáblán a gyűjtemény programjainak
feltűntetése, a tavaszi-nyári időszakban a belső udvar kihasználása
A József Attila Emlékhelyet népszerűsítő, megállító, eligazító táblák kihelyezése, a
közelében található önkormányzati hirdetőtáblákra információk kihelyezése az
emlékhellyel kapcsolatban
a kerület sportkoncepciójában meghatározott, a ferencvárosi polgárok szabadidejének
hasznos és aktív eltöltését célzó programok folytatása, újak beindítása
o
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4. ÖSSZEGZÉS
A ferencvárosi kulturális koncepció irányelveinek, alapelveinek meghatározása során a kultúra
fogalmának legszélesebb értelmezését tekintettük mérvadónak, ennek szellemében
mindennapjainkat determináló értékek, ismeretek, viselkedési módok, szokások, hiedelmek
rendszerét is idetartozónak véljük. Feladatunk a kulturális hozzáférés megteremtése, az egyének
és a közösségek aktivizálása, az ehhez szükséges szakmai segítség biztosítása. A kerület
egészében gondolkodó új szemlélet feltételezi a partneri együttműködés elvén alapuló irányítást,
mely stratégiai szemlélet mentén valósul meg, a szinergia megteremtésére és a párhuzamosságok
megszüntetésére irányul, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és személyi feltételek hatékonyabb
felhasználását tartja szem előtt, és összehangolt működést feltételez. Mindezek megvalósítását
szolgáló háttér biztosításához szükséges a jelenlegi szervezeti struktúra újragondolása, az
intézményi rendszer megtartása esetén a jelenlegi működési modell átalakítása (Pinceszínház
különválása, Pincegaléria átadása a fiatalok számára összművészeti funkcióval); továbbá az
önkormányzati és a kerületben található intézményeket, szervezeteket egységbe tömörítő, a
hatékony kommunikációt és szinergiát biztosító Kulturális Kerekasztal létrehozása és
működtetése, mely egyfajta irányító szerepet töltene be a kerület kulturális-közösségi életében. A
folyamatos, gördülékeny munka érdekében szükséges kulturális referens alkalmazása a
Polgármesteri Hivatalban, aki egyrészt ellátná a Kulturális Kerekasztal titkári teendőit, az ahhoz
kapcsolódó operatív teendőket, valamint biztosítaná a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményei közötti közvetlen kapcsolatot, segítené a Kulturális Kerekasztal szakmai elnökének
munkáját, a kerület egészében gondolkodó szemlélet meghonosítását.
A kulturális koncepcióban megfogalmazott feladatok, tevékenységek beindításához szükséges
költségvetési forrás biztosítása alapfeltétele a koncepció megvalósulásának. Elvárás azonban az
is, hogy az összehangolt és szinergikus működés következményeként a kulturális események
színvonalának megtartása, illetve emelkedése mellett a forrásfelhasználás hatékonyabb legyen.
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4.1 RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVÚ TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK ÖSSZEGZÉSE
A következő táblázat a 3. fejezetben megfogalmazott általános és specifikus célok megvalósulását biztosító akciókat, tevékenységeket, a hozzájuk
kapcsolódó feladatokat és szükséges erőforrásokat foglalja össze, valamint a kiegyenlített és magas színvonalú működtetéshez elengedhetetlen monitoring
alapjául szolgáló indikátorokat, a mérési gyakoriságot és a határidőket tartalmazza. Ebben a táblázatban jelöltük az ütemezést is. Külön oszlopban
jelennek meg azok a tevékenységek, amelyek már működnek, ezek folytatása és továbbfejlesztése szükséges. A jövőbeni akciók megvalósítási időszakát 3
ütemben határoztuk meg. Az 1. ütemben (az elkövetkezendő 1-2 évre) terveztük azokat a tevékenységeket, melyek elindításához vagy kevés forrás
szükséges, vagy már részben rendelkezésre állnak a feltételek, 2. ütemben a nagyobb előkészítést és erőforrást igénylő akciókat terveztük, a 3. ütem pedig
a távlati célokat, esetlegesen megvalósuló tevékenységeket tartalmazza.

Stratégiai cél megvalósulása

Cél

Akció

Feladatok,
erőforrás

Indikátorok, mérési
mutatók

Mérési
határidők,
gyakoriságok

Közszolgálati szerződések,
kedvezményes bérleti díjú
helyiségekre vonatkozó
együttműködési
megállapodások célorientált
felhasználása
Önkormányzat pályázatainak
célorientált kiírása, hatékony
megjelenítése

Önkormányzat külön
költségvetési sorában,
bérleti szerződésekben
biztosított

- közszolgálati
szerződések
kihasználtsága
- közös projektek száma

évente

Önkormányzat külön
költségvetési sorában
biztosított

évente

Együttműködési
megállapodások kötése

Az önkormányzat
rendelkezésére álló
erőforrásokra épít
Az önkormányzat
rendelkezésére álló

- a pályázatokon
támogatott programok
ismertsége
- megjelenésük száma a
kerületi
rendezvényeken
- együttműködések
száma
- önkormányzattal
kapcsolatba lépő

félévente

civil szervezetek hatékony
bevonása
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erőforrásokra épít
-

nemzetiségek, testvérvárosok
aktívabb bevonása

Kulturális Kerekasztal és
munkacsoportjainak
létrehozása

Az önkormányzat
rendelkezésére álló
erőforrásokra épít

-

Személyi erőforrás: a
kerekasztal szakmai
koordinációját végző
személy kijelölése

-

-

-

kulturális referens alkalmazása
a Polgármesteri Hivatalban
a kulturális koncepció
megvalósításához szükséges
pénzügyi forrás biztosítása

- az ehhez szükséges
költségvetési forrás
biztosítása
- az ehhez szükséges
költségvetési forrás

-

szervezetek száma
programok száma,
melyen civil
szervezetek is részt
vesznek
a programok
színvonala
közös programok
száma
nemzetiségeket,
testvérvárosokat
bemutató programok
száma
Kulturális Kerekasztal
és munkacsoportjainak
létrejötte
találkozók száma és
hatékonysága
a kerekasztal körébe
rendelt feladatok
minőségi és
mennyiségi teljesülése
a kerekasztal
működése során
hatékonyság, szinergia
növekedése

- a kulturális
koncepcióban
meghatározott
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külön költségvetési soron
egységes kommunikációs
kiadványok, megjelenések

stratégiai tervezés, ellenőrzés,
beavatkozás, fejlesztés

kutatási eredmények
felhasználása, beépítése a
programok tervezésébe
a stratégiában meghatározott
feladatok elvégzésére alkalmas
szervezet kialakítása

biztosítása
- önkormányzat által
biztosított többletforrás
a kiadványokra
- a koordinációt végző
személy kijelölése
- Kulturális Kerekasztal
létrehozása
- a tervezésben részt
vevő intézmények,
szervezetek
megszólítása
- monitoring-rendszer
kialakítása

nem igényel

-a
Képviselő-testület
támogatásának
biztosítása
- az átalakítással járó
költségek biztosítása

feladatok teljesülése
- kiadványok száma és
színvonala
- kerületi lakók
elégedettsége
- együttműködések
száma és hatékonysága
- hosszú távú, éves,
féléves programtervek
létrejötte
- a szolgáltatások
színvonalának javulása
- a kiszámíthatóság
következtében elért
szinergiák száma,
minősége
- az egyes programok
költségvetésének
csökkenése
- programokon
résztvevők száma és
elégedettsége
- a jelenlegi intézményi 1.
rendszer megújítása,
átalakítása vagy
nonprofit szervezet
létrehozása
- szervezetfejlesztés
- Pinceszínház
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-

költséghatékonyság növelése,
mecenatúra kialakítása,
pályázatok kihasználása,
önkéntesség

- Ferencvárosért Klub beindítása
- kerületi vállalatok,
vállalkozások számára
az önkormányzat főbb
célkitűzéseit
tartalmazó,
bemutatkozó anyag
elkészítése,
kapcsolódási pontok
feltérképezése,
vállalatok felkeresése
- kulturális pályázatok
figyeléséért felelős
személy kijelölése
- önkéntes-hálózat
kialakítása külső
szakmai segítség
bevonásával, ehhez
költségvetés biztosítása
vagy együttműködési,
szponzorációs forma
megtalálása
- Önkéntes Bál

-

önállósulása
Pincegaléria profiljának
megváltoztatása,
működésére vonatkozó
stratégiai terv
kialakítása
projekteket,
programokat
finanszírozó vállalatok
száma
a szponzoráció
nagysága
nyertes pályázatok
száma
pályázaton elnyert
összegek nagysága
önkéntesek száma
önkéntes alapon
szerveződő csoportok
száma, jelenléte
Ferencváros kulturális,
közösségi életében
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kulturális alapú
településfejlesztés,
„Ferencváros brand” kialakítása

szervezése
- a „Ferencváros brand”
kialakítására szakmai
anyag készíttetése
- költségvetési forrás
biztosítása vagy
együttműködési
lehetőségek kialakítása
- felelős személy vagy
szervezet kijelölése

- szakmai anyag
létrejötte
- a ferencvárosi brand
médiában, szakmai
anyagokban való
megjelenésének
gyakorisága és
minősége
- a kerületbe látogatók
száma, elégedettsége

félévente

- közösségi terek száma,
minősége és
ismertsége

évente

X

Specifi
kus
célok
Közösségépítés közösségfejlesztés

közösségi terek kialakítása

kerületi közösségi kertek
program beindítása

- Közösségi Ház
felújítása, ennek
feltételeinek
megteremtése,
költségvetés
biztosítása
- Együttműködési
megállapodások révén
meglévő közösségi
terek bekapcsolása
- pályázatok figyelése,
pályázati anyag
előkészítése
- közösségi kertek
pályázat előkészítése,

X

- közösségi kertek
száma, minősége
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-

szabadtéri terek kialakítása

-

-

meglévő és formálódó
közösségek igényeinek
felmérése, tevékenységük
támogatása, jogi, gazdálkodási,
szervezési tanácsadás
biztosítása

-

kiírása
költségvetési forrás
biztosítása vagy
szponzoráció keresése
felelős személy,
szervezet kijelölése
a sportkoncepcióban
kijelölt feladatokkal
összhangban
sportreferenssel
együttműködve
József Attilalakótelepen fedett
színpad kialakításához
fedezet biztosítása
Civil Fórum
működtetése
civil pályázatok,
a pályázati tanácsadás
kommunikálása,
ismertté tétele

- a programban
résztvevők közösséggé
szerveződésének
teljesülése

- szabadtéri terek száma,
minősége

évente

X

- a kerület életébe
bekapcsolódó civil
szervezetek száma
- civil szervezetek által
megvalósított
programok, projektek
száma, minősége
- a stratégiában
megfogalmazott új
feladatok
megvalósításában részt
vevő civil szervezetek
száma
- újonnan létrejött civil
szervezetek száma
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a Pinceszínház közösségformáló
hatásának aktív kihasználása

csatlakozás a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom
további programjaihoz

- a Pinceszínház
fenntartása,a szakmai
program
megvalósulásának
anyagi és eszmei
támogatása
- korábban kialakult
együttműködés
bővítése

- rendezvénytípusok
száma, minősége
- rendezvények száma
- résztvevők száma

évente

- programok száma,
minősége

évente

- a kedvezményes
bérleti díjjal
rendelkező,
együttműködő
szervezetek számára a
kedvezmény további
biztosítása
- az együttműködési
megállapodások
folyamatos nyomon
követése,
aktualizálása, a
szerződésben foglaltak
szinergikus
kihasználása
- a Pinceszínház
szakmai program
megvalósulásának

- megvalósuló
programok száma,
színvonala
- megvalósításban
résztvevő szervezetek
száma
- iskolák elégedettsége
- programok ismertsége

évente (tanévhez
igazodva)

X

X

Esélyegyenl
őség
tanórán kívüli, oktatást –
nevelést kiegészítő, segítő
programok az iskolák, óvodák
igényei szerint: rendhagyó
művészeti órák: színházi, zenei,
képzőművészeti programok;
előadó-művészeti és
alkotóművészeti projektek,
tantermi színházi előadások
biztosítása, környezettudatos
szemlélet erősítését célzó
programok: Madarak városa,
Ferencváros, állatkerti
látogatások óvodások,
kisiskolások számára

X
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-

-

-

tematikus, költségtérítéses nyári
táborok működtetése

-

-

-

támogatása
Madarak városa,
Ferencváros program
további finanszírozása,
bővítése
tanárok számára
ösztönző rendszer
kialakítása, ehhez
költségvetési forrás
biztosítása (akár
„deák” Alapítvány
emelt támogatásával)
Karaván Alapítvánnyal
közszolgálati
szerződés biztosítása,
teljesítésének szakmai
nyomon követése,
tartalmának frissítése
szakmai anyag
kidolgozása/kidolgozta
tása
a megvalósító
szervezetek, iskolák,
személyek felkutatása
költségvetés
biztosítása a rászoruló
diákok költségeinek
teljes vagy részbeni
térítésére (akár „deák”
Alapítványon

- tematikus táborok
száma, színvonala
- táborban résztvevők
száma, elégedettsége
- táborok területi
lefedettsége
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H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi
Tér szabadidős programjainak
bővítése, minőségének javítása

-

-

-

további ifjúsági közösségi terek
kialakítása

ifjúsági sportolásra alkalmas
terek kialakítása

-

-

keresztül)
ifjúsági iroda szakmai
programjának
folyamatos kontrollja
az ifjúsági referenssel
együttműködve
a rendelkezésre álló tér
bővítési lehetőségeinek
keresése
pályázati források
bevonása
az iroda iskolákkal
kialakított
kapcsolatainak
bővítése, az iskola
igényeire reagáló
programok beindítása
az ifjúsági
koncepcióban
meghatározott célok
mentén, az ifjúsági
referenssel
együttműködve
kerületben található
közösségi terek
bevonása, sokszínű
profil biztosítása
a sport- és ifjúsági
koncepcióban
meghatározott

- programok száma,
minősége
- résztvevők száma
- költséghatékonyság
növelésének mértéke
- ifjúsági iroda
ismertsége
- iskolai munkát segítő
programok száma,
színvonala
- iskolák elégedettsége
- kriminalizálódás
csökkenése

félévente

- közösségi terek száma,
színvonala, profiljuk
sokszínűsége
- közösségi terek
ismertsége

évente

- sportolásra alkalmas
terek száma, minősége
- terek kihasználtsága

évente
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kerületben található iskolák
népszerűsítése, ismertté tétele

-

-

-

-

fiatal művészek számára
bemutatkozási lehetőségek
biztosítása a Helytörténeti
Gyűjteményben

-

feladatok mentén
haladva a sport- és
ifjúsági referenssel
együttműködve
az iskolák anyagi és
szellemi „értékeit”
feltáró felmérés,
kutatás készítése
az iskolák kulturális
programjainak
felmérése, támogatási
rendszer kialakítása
azok népszerűsítése,
akár külön
kommunikációs anyag,
akár az önkormányzat
számára rendelkezésre
álló médiafelületeken
keresztül
az együttműködés által
létrejött projektek,
programok
bemutatására
konferencia szervezése
a Pincegaléria
szakmai átalakítása, a
kedvezményes bérleti
díjú helyiségekkel
támogatott galériákban
a szakmai teljesítések

- az iskola határain
túllépő, kerület
életében bemutatkozó
iskolák, projektek
száma
- projektek színvonala
- együttműködések
száma
- iskolán belüli munkák
ismertsége

félévente-évente

- bemutatkozások
száma, színvonala
- fiatal tehetségek
ismertsége
- látogatók száma

félévente-évente
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a GYES-en, GYED-en lévő
kismamák számára programok
szervezése

-

-

-

hátrányos helyzetűek
felzárkózását célzó
szolgáltatások fejlesztése, a
rehabilitáció területén fellelhető
közösségi, kulturális
mintaprogramok

-

folyamatos nyomon
követése, a
megállapodás
tartalmának
aktualizálása
az idősügyi programok
mintájára stratégia
kialakítása, programok
beindítása, a
későbbiekben a két
programtípus
„összefésülésével” a
generációk közötti
kapcsolat erősítése
a programok
beindításához
pluszforrás biztosítása
az ifjúsági koncepció
költségvetési sorának
megemelésével
civil kezdeményezések
generálása, meglévők
támogatása (pl.
Anyahajó Egyesület)
A Helyi
Esélyegyenlőségi
Fórum munkájának
megerősítése,
folyamatos nyomon
követése

- programok száma,
színvonala
- résztvevők száma
- résztvevők
életminőségének
javulása

évente

X

- HEF üléseinek száma,
HEF által beindított
projektek száma,
színvonala
- Roma koncepció
felülvizsgálata
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továbbműködtetése,
kiterjesztése

fogyatékkal élők társadalmi
reintegrálódását, társadalmi
elfogadottságát segítő
foglakozások

- roma koncepció
programjainak
továbbműködtetése,
fejlesztése
- a Roma
Önkormányzattal
kialakított hatékony
együttműködés
folytatása
- adott problémával
foglalkozó civil
szervezetek (Tanoda,
ROKUS, Karaván,
Stúdió K. stb.)
támogatása
- tehetségkutató
programok
- hátrányos
helyzetűekkel
foglalkozó művészeti
iskolák támogatása
(József Attila Iskola,
Telepy Iskola)
- A Helyi
Esélyegyenlőségi
Fórum munkájának
megerősítése,
folyamatos nyomon
követése, a kerületben
található civil

- roma koncepció
keretén belül
megvalósult
programok száma
- résztvevők száma
- tehetségkutató
programok száma,
tehetségképzésben
résztvevők száma

-

-

kerületben található
civil szervezetek
kerületi aktivitása
akadálymentesített
épületek száma
fogyatékkal élőkkel
kapcsolatos
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idősügyi koncepcióban
meghatározott tevékenységek,
feladatok folytatása

szervezetek aktívabb
bevonása (Kézenfogva
stb.)
- akadálymentesítési terv
kidolgozása a kerület
kulturális, közösségi
intézményeire,
ütemterv készítése
- érzékenyítő
foglalkozások tartása
- a fogyatékkal élők
értékteremtő
tevékenységeinek
népszerűsítése:
kiállítások,
vásárok
szervezése
- művészetterápiás
foglalkozások
támogatása
- Tárt Kapu Galéria
munkájának
további
támogatása
- idősügyi
programok
folytatása, folyamatos
fejlesztése
- önkéntes-program
kidolgozása,
önkéntesek aktívabb
bevonása,
általuk
végzett tevékenységek

-

-

projektek száma,
színvonala
érzékenyítő
foglalkozások
száma, célcsoportok
száma

programok száma,
színvonala
részvevők száma.
elégedettsége
önkéntesek száma
önkéntesek által
folytatott
tevékenységek
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támogatása
-

-

idősközpont létrehozása

száma, színvonala
megvalósításban
résztvevő
szervezetek száma
helyszínek száma,
megközelíthetősége
(területi lefedettség
biztosítása)
idősközpont létrejötte
látogatók száma
hatása a programok
alakulására

- önkormányzat
tulajdonában levő
helyiség kiválasztása,
felújítása
- költségvetési forrás
megteremtése
- átmeneti idősek
otthonának bővítése
- idősklubok felújítása,
körülményeinek
javítása

-

ismeretterjesztő programok,
felnőtteknek szóló képzési
programok

- munkaerőpiacon való
elhelyezkedést segítő
programok

ifjúsági koncepció keretein belül

- Pályaválasztási Börze

- programok száma,
minősége
- résztvevők száma,
elégedettsége
- elhelyezkedők,
„továbblépők” száma
- események színvonala

idősügyi szociális rendszer
fejlesztése

- célkitűzések
megvalósítása

1.

ütem vége

X

2.

ütem vége

X

Életho
sszig
tartó
tanulás
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folytatott pályaorientációs,
pályaválasztási programok
folytatása, továbbfejlesztése,

-

-

vállalkozásfejlesztési
programok beindítása

-

idősügyi programok azonos
koncepcionális céljához
kapcsolódó tevékenységek
továbbfolytatása,
továbbfejlesztése
(nyelvtanfolyam, számítógépes

évenkénti
megrendezése
kulturális és civil
pályázatokon kiemelt
projektként
megjeleníteni a
pályaválasztással
kapcsolatos képzéseket
egyetemekkel,
vállalatokkal,
vállalkozásokkal való
kapcsolatfelvétel,
iskolákkal való
együttműködések
elősegítése
felelős személy vagy
szervezet kijelölése
költségvetési források
biztosítása (pályázati
úton, szponzorációval,
országos, budapesti
programhoz
kapcsolódva)

- idősügyi referens
további foglalkoztatása
- idősügyi koncepció
költségvetési sorának
további biztosítása

- résztvevő szerveztek,
résztvevő érdeklődők
száma, elégedettsége
- kulturális, civil
pályázaton támogatott
események száma
- projektbe bevont
vállalatok,
vállalkozások száma
- résztvevők
elégedettsége

igazodva)

- programok száma,
színvonala
- résztvevők
elégedettsége
- beindult vállalkozások
száma, nagysága,
életképessége
- tevékenységterületek
száma
- programok száma,
színvonala
- részvevők száma.
elégedettsége
- programtípusok száma
- helyszínek száma,

1.
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oktatás, mobilhasználati
tanácsadás, Mindentudás
Akadémiája stb.)
a kerület ingyenesen
hozzáférhető számítógép
infrastruktúrájának,
internethasználatának bővítése,
a meglévő eszközök fejlesztése,
felújítása
kerületi wifi-hálózat kialakítása

nyitott műhely program
beindítása a kerületi galériákkal
együttműködve

ingyenesen használható
„könyvmegállók” kialakítása,
működtetése, olvasást
népszerűsítő programok
beindítása

megközelíthetősége

- költségvetési forrás
biztosítása (pályázat,
szponzoráció,
finanszírozás)

- eszközök száma,
színvonala
- szponzoráció mértéke

- az ifjúsági
koncepcióban
meghatározott
tevékenységekkel
összehangolva
- költségvetés
biztosítása
- nyitott műhely
program kidolgozása
- felelős szervezet,
személy kijelölése
- költségvetési forrás
megnevezése

- wifi-vel ellátott
helyszínek száma
- a területek nagysága
- a szolgáltatás
színvonala

- kerületi
könyvtárfiókokkal
együttműködve
szakmai terv készítése
- „könyvmegállók”
kialakítása

- nyitott műhely
programban részvevő
galériák száma
- programban
résztvevők száma,
elégedettsége
- programok száma
- könyvmegállók száma
- szolgáltatást igénybe
vevők száma
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Identit
ástudat
erősíté
se

nemzeti ünnepek, jeles napok
méltó megünneplése az
együttműködés jegyében

József Attila-kultusz
továbbépítése

- költségvetési forrás
biztosítása
(szponzoráció,
pályázat,
finanszírozás)
- személyi feltételek
biztosítása (civil
szervezetek,
könyvtárak,
önkéntesek
bevonásával
- az éves vagy hosszabb
távú tervezés során
egyeztetés a kerület
kulturális, oktatási
intézményeivel, civil
szervezeteivel a
nemzeti ünnepek
megemlékezésének
helyszínéről, a
megvalósító szervről,
biztosítva ezzel a
sokszínűséget és az
aktív bevonódást
- ifjúságot megszólító
országos programok
folytatása (József
Attila mindenkiNET,
József Attila Vers-Dal
Fesztivál), továbbiak

- ünnepségek színvonala
- a közös ünneplésben
részt vevők száma

évente

X

- programokban
résztvevők száma
- programok, projektek
száma, színvonala
- megszólítottak köre
- együttműködések
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-

-

-

-

-

-

elindítása
költészet napi
versillusztrációs
pályázat országos
hatókörűvé szélesítése
Ünnepi szonettkoszorú
József Attila
tiszteletére könyvpiaci
forgalomba kerülése
(újranyomtatása)
kortárs költőket
megszólító további
projektek
további stratégiai
együttműködési
megállapodások
aláírása (Magyar
Rádió, országos tévék
stb.)
a kerület, illetve az
ország iskoláit
megszólító promóciós
anyagok összeállítása a
kerületben található
intézményekkel
együttműködve
(Nemzeti Színház
Groupama Aréna stb.)
A József Attila
Emlékhelyhez köthető

száma
- Emlékhely
látogatóinak száma
- Emlékhely ismertsége
- programok
bevezetésének sikere
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-

-

helytörténeti séták, vetélkedők
különböző célcsoport számára

-

-

további helytörténeti
kiadványok megjelentetése

-

infokommunikációs eszközök

-

magas szakmai
színvonalon
megvalósított, éves
szinten kidolgozott
programok
beindítására szakmai
koncepció készítése
további kreatív
ajándéktárgyak
terveztetése, árusítása
a kultusz építéséhez
külön költségvetés
rendelése
személyi feltételek
megteremtése
meglévő programok
folytatása (fiatalok,
idősek, budapesti
séták)
újabb célcsoportok
bevonása
Helytörténeti
Gyűjtemény és
Helytörténeti
Egyesület munkájának
kiemelt támogatása
gyerekeknek szóló
interaktív helytörténeti
füzet kiadása
meglévő mobil

- programok száma,
színvonala
- bevont célcsoportok
száma

félévente

X

- kiadványok száma,
minősége

évente

- fejlesztések száma,

évente
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alkalmazása a helytörténeti
fejlesztésekben
-

-

kerületi alkotók, művészek
felkutatása, aktív bevonása a
kerület kulturális életébe

-

-

Ferencváros mint turisztikai
desztináció

-

-

applikációs séták
interaktívvá tétele
további séták,
alkalmazások
fejlesztése, kiépítése
az MTA Sztaki-val
megkezdett
együttműködés
folytatása, innovatív
megoldások
támogatásával
bekerülni az országos
köztudatba
a kerületben található
alkotó-és
előadóművészek
felkutatása, kapcsolat
kialakítása
megjelenítésük a
kulturális
rendezvényeken,
pódiumbeszélgetések
keretében
a Corvinus Egyetem
által készített kutatás
alapján stratégia
kialakítása
magas szakmai
színvonalú és széles
együttműködésen

színvonala
- fejlesztések ismertsége
- letöltések száma

- kulturális életbe
bevont alkotók száma,
elkötelezettsége
- események száma,
színvonala

évente

- szakmai tanulmány
létrejötte
- együttműködés
színvonala
- tanulmányban
foglaltak
hasznosíthatósága a

félévente
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X
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Ferencvárosi kártya átalakítása

alapuló programok
beindítása, melyek a
fővárosi, országos
vagy akár a
nemzetközi kulturális,
turisztikai
vérkeringésbe
kapcsolják be
Ferencvárost (pl.
mesterségek utcája a
Mester utcában, Bakáts
Feszt, Ráday utca
tematikájának
meghatározása,
kerületi színházak
összekapcsolásával
színházak utcája
program, filmvetítésre
alkalmas
helyiségekben
tematikus „mozi”programok elindítása
stb.)
- a kerület lakosai
részére
kedvezményeket
biztosító kártya
feltételrendszerének
megteremtése
- kerületi vállalkozók,

-

gyakorlatban
programok száma,
színvonala, ismertsége
résztvevők
elégedettsége
kerületbe látogatók
száma
fővárosi, országos
vérkeringésbe való
bekerülés
megvalósulása

- kedvezmények száma,
minősége
- kedvezményt adó
vállalatok,
vállalkozások száma
- igénylők száma,
elégedettsége
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X
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A sport mint a kerületi identitást
erősítő eszköz

-

-

-

-

vállalatok bevonása
felelős szerv vagy
személy kijelölése
költségvetési forrás
biztosítása
sportkoncepcióban
- sportprogramok
meghatározott
száma, színvonala
lakossági
- sportcsapatok száma
sportprogramok
együttműködések
kerületi amatőr
száma, tere
sportcsapatok
létrehozása, versenyek
szervezése különböző
korosztályok számára
a sportreferenssel
együttműködésben
a „Fradi”, „a foci”
közösségteremtő
erejének aktívabb
kihasználása
együttműködés a
Groupama Arénával
Évente Sportgála
rendezése a kerületi
eredmények
elismerésére és
közösségépítés
céljából.

114/137

félévente

X
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A koncepciót készítette: T. Zuggó Tünde, alpolgármesteri tanácsadó

Köszönet a kollégáknak, akik elősegítették a koncepció létrejöttét, illetve észrevételeikkel
gazdagították azt. Külön köszönet Gönczi Ambrusnak a Helyzetelemzés rész összeállításában
végzett munkájáért.
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5. MELLÉKLETEK
5.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
Ferencváros Önkormányzatával közszolgáltatási szerződésben álló szervezetek:
Közszolgáltató

Szervezet profilja

Megállapodásban vállalt tevékenység
Páva utcai Zeneház nagytermének biztosítása
önkormányzati rendezvények céljára; kamarakoncertek
tartása önkormányzati rendezvényeken; nagyzenekari
koncert adása; kerületi lakosok számára kedvezményes jegy
biztosítása
önkormányzat részére ingyenes előadás biztosítása;
ingyenjegy biztosítása, tandíjmentesség biztosítása kerületi
fiatalok számára az alapítvány színészképző stúdiójában

1.

Concerto Akadémia Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

nagyzenekar

2.

Karaván Művészeti Alapítvány

tandíjmentes színészképző
stúdiót működtet

3.

MÁV Szimfonikus Zenekari
Alapítvány

nagyzenekar

nagyzenekari és kamarazenekari fellépések önkormányzati
rendezvényeken; jegy vagy bérlet biztosítása;

4.

Erdődy Kamarazenekar Alapítvány

Kamarazenekar célja az
elfeledett XVIII.-XX. századi
zeneszerzők munkáinak
bemutatása

nagyzenekari és kamarazenekari koncertek biztosítása
önkormányzati rendezvények számára, belépőjegy
biztosítása az Önkormányzat számára

5.

Turay Ida Színház Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

6.

Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári
Egyesülete

7.

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

független színtársulat,
kulturális tevékenység
folytatása
Ferencváros múltjának és
jelenének bemutatása,
kiállítások tartása
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nagyszínházi és kamara előadás biztosítása az
Önkormányzat számára; szavalat, műsorvezetés biztosítása
önkormányzati rendezvényeken vagy nemzeti ünnepek
alkalmával, Ferencvárosi Művelődési Központban gyermek
és nyugdíjas előadások biztosítása
koncertek, irodalmi műsorok, táncházak, előadások,
kirándulások szervezése
helytörténeti vetélkedő, kiállítások, helytörténeti séták
szervezése, kapcsolattartás iskolákkal
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5.2

KEDVEZMÉNYES

BÉRLETI

DÍJJAL

TÁMOGATOTT

KULTURÁLIS,

KÖZÖSSÉGI

MUNKÁT

FOLYTATÓ

CIVIL

SZERVEZETEK

Bérlő neve/
székhelye

Szervezet
profilja

Bérlemény címe/
bejárata

2.B. Kulturális és Művészeti
Alapítvány

galéria, kiállítások
szervezése

Ráday utca 47. f. I.
Utcai bejáratú földszinti

Art 9 Ferencvárosi
Képzőművészek Egyesülete

galéria, kiállítások
szervezése és tartása

Ráday utca 47. f. II.
Utcai bejáratú földszinti

Domonkos Alapítvány

sópince

Vámház krt. 11.

Eötvös Loránd Fizikai
Társulat

oktatás, fizika
népszerűsítése

Ráday utca 18. f. III.
Udvari v. kapualji
bejáratú fszt.

Esély Egyesület

oktatás, hátrányos
helyzetű diákok
iskolán kívüli
felkészítése

Üllői út 87 fsz.
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Megállapodásban vállalt tevékenység
kiállítások szervezése, művészetpedagógiai foglalkozások
tartása, iskolák részére képzőművészeti eszközök
biztosítása, iskolák részére rendkívüli művészeti és rajzórák
tartása
ferencvárosi művészek műveit állítja ki, szakmai
rendezvényeket szervez, szakkönyvek bemutatóit tartja, íróolvasó klubdélutánokat szervez
ingyenes sóterápiás kezelés biztosítása légúti betegségben
szenvedő gyermekek részére, pollenidőszakban gyermekek
és idősek kedvezményes belépés biztosítása a „sópincében”,
nyári tábor szervezése és lebonyolítása Szovátán, parajdi
sóterápiás foglalkozás biztosítása, önkormányzati
rendezvény céljára biztosítják a sópince helyiségét
„tehetség-pont” keretén belül szakkőri foglalkozásokat tart,
rendkívüli fizika órát szervez, kerületi fizika tanárok
számára tájékoztatót tart szakmai rendezvényekről,
„Kutatók éjszakája” programsorozat alkalmaira előfoglalást
biztosít kerületi lakosok számára, „Fizibusz” fizikai
bemutatókat tesz elérhetővé kerületi iskolák számára,
tehetségkutató fizika versenyeket szervez
kerületi hátrányos helyzetű családok támogatása
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Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány

Mentális zavarral
élőkkel
művészetterápia
folytatása, art brut
művészet

Hőgyes E. u. 2.
fsz. IV/TB2. utcai
bejáratú földszinti

Harmónia Balett Iskola

balettiskola

Toronyház u. 11.

Írók Alapítványa

kultúra, kortárs
irodalom
népszerűsítése

Lónyay utca 43. f. I.
Udvari v. kapualji
bejáratú fszt

Írott Szó Alapítvány

kultúra, kortárs
irodalom
népszerűsítése

Ferenc krt. 14. fsz. I/TB3.
udvari bejáratú földszinti

Budapest IX. ker. Ejtőernyős
Klub

sport - búvár- és
ejtőernyős klub

Ferenc körút 28. f. IV.
Udvari v. kapualji
bejáratú földszinti

Kecskeméti Kortárs
Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft.

galéria, kiállítások
szervezése és tartása

Üllői út 3. f. II.
Utcai bejáratú földszinti

Kézenfogva Összefogás a
Fogyatékosokért Alapítvány

fogyatékkal élőkkel
való foglalkozás

Lónyay utca 19. f. I.
Utcai bejáratú földszinti

Kovács Ilona

„Babaház”
működtetése, egyedi
képzőművészeti
tárgyak készítése,
készítésének
bemutatása

Ráday utca 14. f. I.
Utcai bejáratú földszinti
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kiállítások szervezése, edukációs érzékenyítő program,
toleranciát erősítő továbbképzések iskolák dolgozói részére,
időseknek, fiataloknak tárlatvezetést szervez, bemutató
foglalkozásokat tart a kerületi rendezvényeken, részt vesz a
HEP megvalósításában
rendezvényen fellépés, gyermekek számára balett
bemutatók tartása, év végi záró gálán a kerület időseinek
bevonása
rendhagyó irodalomórák, irodalmi rendezvények tartása,
író-olvasó találkozók szervezése, vers-, prózaest tartása,
művészeti felnőttképzés részére írók, költők biztosítása,
könyvszerkesztés, kiadás
kerületi rendezvények népszerűsítése a Magyar Napló c.
folyóiratban, könyvbemutatók, olvasóestek tartása
nyugdíjas klubok számára az idősprogramban
iskolák részére sportbemutatók tarása, könnyűbúvár,
ejtőernyős, hegymászó bemutatók tartása,
gyermekek számára kerámiafoglalkozások tartása,
kerámiaoktatás gyermekek számára, zománcfoglalkozás és
bemutató tartása, író-olvasó találkozó szervezése és tartása
szociálisan rászoruló családok támogatása, megváltozott
munkaképességű emberek számára munkaerő-piaci
tanácsadás tartása, szociális jellegű képzések folytatása,
munkahelyi érzékenyítő előadás tartása
képzőművész bemutatók tartása, óvodákban foglalkozások
tartása, kézműves bemutatók és foglalkozások tartása idős
korosztály számára
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Kék Pont Drogambulancia
Alapítvány

szenvedélybetegekkel
való foglalkozás

Gát u. 25

Liliput Nonprofit Kft.

családi napközi
üzemeltetése

Ferenc tér 4. fszt. 2.

Magyar Vöröskereszt IX.
ker. Szervezete
1094 Budapest
Mester u. 38.

szociálisan
rászorulókkal
foglalkozás,
támogatás, rászorulók
gondozása

Mester utca 38. f. I.
Utcai bejáratú földszinti

MSZOSZ IX. kerületi
Szervezet

nyugdíjas szervezet

Mester utca 59. f. III.
Utcai bejáratú földszinti

Nagycsaládosok Országos
Egyesülete

nagycsaládosok
érdekvédelmi és
szociális szervezete

Üllői út 121.

NOVUS Gimnázium

speciális képzésű
középiskola

Vágóhíd utca 31-33. f.
Utcai bejáratú földszinti

Roma Kulturális és Sport IX.
Közhasznú Egyesület

roma fiatalok számára
programszervezés

Tűzoltó u. 23. Utcai
bejáratú szuterén helyiség
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drogprevenciós előadások tartása kerületi iskolákban,
szenvedélybetegek részére a segítő és kezelőhelyekről
információnyújtás, állapotfelmérés, egyéni és csoportos
konzultációk tartása, készségfejlesztésszenvedélybetegség
okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez
ártalomcsökkentő szolgáltatás nyújtása, krízishelyzetben
lévők számára segítségnyújtás
kerületben élő gyermekek részére játszóház működtetése,
sportfoglalkozások tartása, gyermekfelügyelet
ifjúsági klub működtetése, egészségügyi foglalkozások
tartása középiskolások számára, rendszeres élelmiszer-,
tisztítószer és ruhaosztás, önkéntes segítők munkájának
koordinálása, hajléktalan-ellátás, részükre tanácsadás,
nyugdíjasklubban havonta egészségügyi felvilágosítás,
részvétel az idősprogramban
kerületben élő nyugdíjas szakszervezeti tagok részére
programok szervezése, egészségügyi foglalkozások tartása
kerületi nyugdíjasok számára, életmód-vezetési,
táplálkozási tanácsadás tartása kerületi idősek számára,
„séta az egészségért” program szervezése és lebonyolítása,
hagyományőrző ünnepségek rendezése a kerületben élő
idősek számára
élelmiszer- és ruhaosztás kerületi szegény és rászoruló
családok számára, szelektív hulladékgyűjtés,
nagycsaládosok számára segítségnyújtás
hagyományos iskolai keretből kiszoruló, tanulási és
magatartási problémákkal küszködő, szociálisan
veszélyeztetett diákok számára biztosítja a középiskola
sikeres befejezését
roma gyermekek számára lakossági sportrendezvények
szervezése, tömegsportolási lehetőségek biztosítása fiatalok
számára, Bozsik programban való részvétel, Nyitott
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STÚDIÓ K Alapítvány

színház,
drámapedagógiai
előadásokat tartása,

Ráday utca 32. f. III.
Utcai bejáratú földszinti

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

szociálisan rászoruló
személyekkel történő
foglalkozás,
hajléktalan ellátás

Balázs Béla u. 13. f. I.
Utcai bejáratú földszinti

Új Út Szociális Egyesület a
Szenvedélybetegekért

hajléktan gondozás

Gubacsi út 21. f. II.
Utcai bejáratú földszinti

SUPERO Művészeti
Szolgáltató Kft.

kulturális tevékenység
folytatása

Ráday utca 9. f. II.
utcai bejáratú
földszint + pince

Kosztolányi Sziget Kulturális
Egyesület

Medence Csoport
Művészeti és Szolgáltató Kft.

kulturális tevékenység
folytatása

Lónyay u. 22.

környezettudatosság,
újrahasznosítás

1093 Budapest, Pipa u. 4
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Tornaterem program keretében fiatalok számára iskolai
szünidő foglalkozás
zenei-, képzőművészeti-, bábszínházi fejlesztő
foglalkozások és előadások tartása hátrányos helyzetű
gyermekek számára és speciális nevelési igényű gyermek és
fiatalok számára, az akadálymentes színház program
keretében színházi előadások és foglalkozások tartása,
drámapedagógiai előadások és foglalkozások tartása
általános iskolás és középiskolás gyermeke számára
szenvedélybetegek segítése, addiktológiai kezelésre való
motiválás, rehabilitációs segítése, hajléktalan ellátás,
csoportos lelki gondozás, segélycsomagok osztása, alkalmi
orvosi vizsgálat tartása
hajléktalan ellátás, melegedő működtetése, a melegedőt
rendszeresen igénybevevők részére tisztálkodási lehetőség
biztosítása, betegségük esetén orvos felé irányítás,
rászorulók számára szálláskeresés
önkormányzat által szervezett rendezvényeken vállal
fellépést, a Ráday utcában rendezett programokon aktívan
részt vesz, az általa működtetett kiadványon (Showroom)
propagálja Ferencvárost és kulturális életét, évente 2-4
alkalommal részt vesz önkormányzati rendezvényeken
kulturális programok szervezése, iskolások számára
irodalmi versenyek szervezése, középiskolákkal
együttműködve kulturális pályázatok tanulók részére
workshopot rendez, ahol a fókuszban az újrahasznosítás áll,
amelyen a kerületi lakosok fél áron vehetnek részt, kreatív
újrahasznosító műhelyfoglalkozáson tart rendhagyó óra
keretében a kerület iskolái számára, szakmai tanácsadóként
részt vesz kerületi szakmai programok szervezésében, „a
teljesség felé” idősügyi programhoz kapcsolódva
műhelyfoglalkozásokat tart. „nyitott udvar” nevű program
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Palantír Film Vizuális
Antropológiai Alapítvány

dokumentumfilmek
tárolása, vetítése,
filmkészítés

Közért Egyesület

ifjúsági szociális
munka

Nyitott Képzések Egyesülete

fiatalok szakmai
támogatása
oktatás innovációjának
elősegítése

1163 Budapest, Katóka u.
46.
1091 Budapest, Üllői út
87

1094 Budapest, Bokréta
u. 15.
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megszervezés; az Önkormányzat rendezvényeire
térítésmentesen bútort biztosít; kiállítástervezésben
tanácsokat ad
Idősügyi programban filmklub tartása, edukációs
programok a kerület iskolái részére dokumentumfilm
történet és filmkészítés témakörben a tananyaghoz
kapcsolódóan, esélyegyenlőségi programok tartása roma és
migrációs témában
workshopok, ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása,
Halmozottan hátrányos helyzetűekkel felzárkóztatása
felnőttképzés innovációjának támogatása, nyitott és
távoktatás elterjesztése, alacsony iskolai végzettségűek
tanulásának elősegítése, fiatalok által kezdeményezett
tevékenységek szakmai támogatása, a közmûvelõdés
szakmai minõségének fejlesztése, a szakemberek európai
együttmûködésekre való felkészítése, nemzetközi
projektekben való részvétel
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5.3

FERENCVÁROS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI RENDEZVÉNYHELYSZÍNEI
5.3.1 Kültéri rendezvényhelyszínek

Helyiség

Cím

Terület (m2,
kb.)

Befogadóképesség

Mire alkalmas

Bakáts tér

Bakáts tér,
templom előtti
rész

- belső parkoló
rész: 700
- Bakáts tér +
Bakáts
utca
6000

lelátó: 1000
fő;
szabadon
látogatható
ingyenes
program:
max. 2000 fő

- nagy
rendezvények
- fesztiválok,
vásárok

Haller park

Haller utca Mester utca
sarok

2500

1500

- nagy
rendezvények
- fesztiválok,
vásárok

FMK előkert

Haller u. 27.

1500

400

- kisebb
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A tér adottságai (le
Használatlehet-e zárni, technika
engedélyező
honnan és hogyan
(kerület,
oldható meg, felszín,
főváros,
mennyire lakott stb.)
egyéb)
önkormányzat
- forgalomeltereléssel
zárható
- bérelt
technika,
infrastruktúra
(színpad,
sátor,
toalett, egyéb)
- őrzés szükséges
- macskakő és aszfalt
burkolat
- sűrűn lakott terület
- csak
bérelt önkormányzat
technikával,
bérelt
infrastruktúra
(színpad,
sátor,
toalett, egyéb)
- őrzés szükséges
- füves talaj, sűrűn
lakott terület
technika, infrastruktúra önkormányzat
fellépő és rendezvény

Megjegyzés
(általános állapot,
különleges
jellemzők stb.)
katasztrófavédelmi
terv köteles,
forgalomtechnikai
terv készítése
kötelező, esőhelyszín
nem megoldható

katasztrófavédelmi
terv köteles,
forgalomtechnikai
terv készítése
kötelező,
esőhelyszín: FMK
(korlátozott
befogadóképességű)
esőhelyszín: FMK
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rendezvények
- ifjúsági
programok,
Egészségnap,
romafesztivál stb.
- kisebb
rendezvények,
ifjúsági
programok

FMK kemping

Haller u. 27.

6000

Madaras
József tér

Merényi Kórház
melletti játszótér

1000

8-900

József Attilalakótelepi
nagyjátszótér

Ifjúmunkás utca
– Toronyház
utca –
Csengettyű utca
– Napfény utca
által határolt
játszótér, park
Ifjúmunkás utca
– Toronyház
utca sarok

2500

1500

2500

300

József Attilalakótelepi
Nyúldomb

méretétől függően saját
vagy bérelt, őrzés
szükséges,
füves talaj, sűrűn lakott
terület

technika, infrastruktúra
fellépő és rendezvény
méretétől függően saját
vagy bérelt, őrzés
szükséges,
füves talaj, sűrűn lakott
terület
csak bérelt technikával,
- közepes
bérelt infrastruktúra
rendezvények,
(színpad, sátor, toalett,
gyereknap, stb.
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás
csak aggregátorról,
füves talaj, sűrűn lakott
terület
- szabadtéri nagy- csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
rendezvények,
koncert, előadás, (színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
- kulturális
szükséges, füves talaj,
műsorok stb.
sűrűn lakott terület

önkormányzat

esőhelyszín: FMK,
kemping működési
ideje (május 1szeptember 30.) alatt
nem lehetséges
program

önkormányzat

katasztrófavédelmi
terv köteles,
esőhelyszín nincs

önkormányzat

katasztrófavédelmi
terv köteles,
esőhelyszín nincs

- sport események, csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
vetélkedők
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés

önkormányzat

nem sík terep,
sporteszközökhöz
illeszkedő talaj
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József Attilalakótelepi
József Attilaemlékmű
körüli tér

Valéria tér

Jégpálya és
sportudvar

1098 Budapest,
Lobogó utca

Ferenc tér

Ferenc tér
(Bokréta és
Berzenczey
utca)

átépítés alatt

150

Kerekerdő
park

Vendel utca Lenhossék utcaTűzoltó utca Márton utca
által határolt
terület

1500

150

Nehru park

Nehru park

több helyszín

150/helyszín

Kálvin udvar

református
templom mellett

4-500

100-150

150

100

- ünnepi műsorok

sportesemények
vetélkedők,
kulturális műsorok
gyerekszínházak,
zenés esték

csak gyerekrendezvényre

kisebb
rendezvényekre,
kamarakoncertekre,
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szükséges, füves talaj,
sűrűn lakott terület
saját, vagy bérelt
technikával, őrzés
szükséges

önkormányzat

saját vagy bérelt
technikával

önkormányzat

saját vagy bérelt
technikával,
áramellátás: ELMŰ,
sűrűn lakott terület,
díszköves talaj
füves talaj, játszótéri
eszközökkel, csak bérelt
technikával, bérelt
infrastruktúra (színpad,
sátor, toalett, egyéb),
őrzés szükséges,
áramellátás csak
agregátorról, sűrűn
lakott terület
csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés szükséges
áramellátás, toalett,
öltözés biztosított,
székek, technika bérlése

önkormányzat

önkormányzat

a jégpályának nincs
nézőtéri része

eltérő
szintmagasságok

főváros

Református
egyház

esőhelyszín:
Pinceszínház
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irodalmi szalon,
stb.

szükséges, sűrűn lakott
terület

3-500

vásárok, kisebb
pódiumos
kamarakoncertek

csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás
ELMŰ, sűrűn lakott
terület

főváros

csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás
ELMŰ
csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás
megoldható
csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás

Lurdy ház

Kálvin tér

Kálvin tér

Lurdy parkoló

Lurdy ház
mögötti terület

20000

5000

nagy
koncertek, vásár,
vidámpark, stb.

BRFK
kiképző

Vágóhíd u.
11-13.

1500

8-900

közepes
rendezvények

Groupama
Aréna

Üllői út 129.

22000

nagy fesztiválok
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BRFK

Groupama
tulajdonos

körülményes
infrastruktúra-építés,
megállási nehézség,
forgalomelterelést
nélkülöző
rendezvények
lebonyolítására
alkalmas,
katasztrófavédelmi
terv köteles,
forgalomtechnikai
terv készítése
katasztrófavédelmi
terv köteles,
esőhelyszín nincs

van épített színpad,
kb. 50 m2, fedetlen,
áram biztosított,
esőhelyszín: FMK
(korlátozott
befogadóképességű)
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megoldható, vagy
aggregátor
Csarnok tér
Bálna előtti
terület

kisebb kaliberű
kulturális műsorok
program
kísérő vásár,
adventi vásár
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csak bérelt technikával,
bérelt infrastruktúra
(színpad, sátor, toalett,
egyéb), őrzés
szükséges, áramellátás
megoldható

önkormányzat

nem ajánlott

főváros

Bálna belső terével
ajánlott együtt
használni
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5.3.2 Beltéri rendezvényhelyszínek
Technikai
felszereltség

Helyiség

DocuArt
moziterem
Szent- Györgyi
Albert Ált. Isk
és Gimn.
díszterme

Cím

Terület Befogadó(m2)
képesség

Mire alkalmas
(koncert, előadások,
fogadások)

(van-e hangosítás,
projektor,
zongora, milyen az
akusztikája,
besötétíthető-e
stb.)

Bérlés
költsége

Erkel u. 15.

50

- filmvetítés, irodalmi estek

van saját
technika

ingyenes

Lónyay u. 4/c-8.

80

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás

szükséges külső
technika
szállítása

ingyenes

van saját
technika

ingyenes

Leövey Klára
Gimn. díszterme

Vendel u. 1.

200

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás, színházi
előadás, kamarakoncert

Szent István
Közgazdasági
Szakgimn.
díszterme

Mester u. 56-58.

200

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás

szükséges külső
technika
szállítása

ingyenes

200

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
gyerekszínház, vásár, kisebb
koncertek, táncos
rendezvények

van saját
technika

ingyenes

József Attilalakótelepi
Közösségi ház

Toronyház u. 3/b.
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Megjegyzés
(általános állapot,
különleges
jellemzők stb.)
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FMK

Haller u. 27.
Színházterem

Patrona
Gimnázium

van saját
technika

ingyenes

225

100 asztalokkal
120 ültetve

- kisebb rendezvények

ingyenes

Tornaterem

276

30

- foci, torna

ingyenes

Szalon

80

50 ültetve

- előadások

ingyenes

120 asztalokkal

- nagyobb rendezvények

(Sakkteremmel együtt)

Vendel
konferencia
terem
Lónyay
Református
Gimn.
tornaterme és
díszterme

- koncertek, színházi
előadások, évzárók,
díjátadók, stb

Sakkterem

Aula
Dési Művelődési
Ház nagyterme

311

- gyerekszínház,
kamarakoncertek,
lakógyűlés, stb.
- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás

Toronyház u. 17/b.

100

Vendel u. 10.

150

Kinizsi u. 1-7.

Tornaterem: 500
Díszterem: 200

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás

Díszterem: 300
Díszterem kápolnával
egybenyitva: 450

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
gyerekszínház, kisebb
koncertek, táncos
rendezvények

Knézich u. 3-13.
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van saját
technika

ingyenes

van saját
technika

fizetős

ingyenes

van saját
technika

együttműködési
megállapodás
keretéig ingyenes
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Ádám Jenő
Zeneiskola
koncertterem

Köztelek u. 8.

150

Pinceszínház

Török Pál u. 3.

Színházterem: 100
Gershwin terem: 60

Ráday u. 32.

70

Stúdió K
Színház
Iparművészeti
Múzeum

Sanyi és Aranka
Színház
Corvinus
egyetem

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
kamarakoncert
- színházi előadások,
konferencia, lakógyűlés,
sajtótájékoztató,
klubkoncert

van saját
technika

ingyenes

van saját
technika

ingyenes

- színházi előadások

van saját
technika

együttműködési
megállapodás

- Kerület napja szintű
nagyrendezvények

szükséges külső
technika
szállítása

fizetős

Üllői út 33-37.
Üvegcsarnok és
fogadótér

520

280-300 asztallal
550 székkel berendezve
500 állófogadás

Díszterem és
kerengő

200

180

Mátyás utca 9.

fizetős

70

- színházi előadások

részben van
saját technika

- protokoll fogadások

szükséges külső
technika
szállítása

Fővám tér 8.
Aula

644

400
széksorosan+színpad
250-300 körasztallal

3 előadó

170

140 széksorosan

Tanácsterem

130

40 fő beépített U alak

Kisterem

15 fő beépített U alak
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együttműködési
megállapodás

Kulturális koncepció 2017-2022
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Magyar
Urbanisztikai
Társaság

Liliom u. 48.

30

- sajtótájékoztatók

Goethe Intézet

Ráday utca 58.

30

- sajtótájékoztatók, kisebb
konferenciák

Dunamelléki
Református
Egyházkerület
díszterem

Ráday utca 28.

200

Púder
Bárszínház

Ráday utca 8.

50-70

Info Café
Turisztikai
Információs
Központ

Pipa u. 6.

BMC

Mátyás utca 8.

Bálna

Fővám tér 11-12
Nagy
rendezvényterem
Rendezvényterem
előterme

100

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
színházi előadás,
kamarakoncert
- kamarakoncert, díszlet
nélküli kisebb
produkciók,
- soft tevékenységek

190

szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
részben van
saját technika

300

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
gyerekszínház, koncertek

van saját
technika
(bérelhető)

1100

1027

- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
gyerekszínház, koncertek

van saját
technika
(bérelhető)

600

200

fizetős
fizetős
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Kis
rendezvényterem
Panorámás
tetőterasz

480

200

fizetős

130

fizetős

Kálvin téri
református
templom

Kálvin tér 7.

500

- komolyzenei koncertek

Bakáts téri
templom

Bakáts tér

400

- komolyzenei koncertek

Örökimádás
templom

Üllői út 77.

240

- komolyzenei koncertek

Üllői út 145.

340

- komolyzenei koncertek

Haller utca 19-21.

400

- komolyzenei koncertek

Ferencvárosi
Helytörténeti
Gyűjtemény

Ráday u. 18.

Moziterem: 30
Kiállítótér egybenyitva:
80

Trafó

Liliom u. 41.

100

Lurdy Ház

Könyves Kálmán
krt. 12-14.

500

- kiállítás megnyitók,
kisebb konferenciák,
vetítés
- színházi előadás,
táncelőadás
- nemzeti ünnepek,
konferenciák, lakossági
fórumok, állófogadás,
gyerekszínház, koncertek,
stb.

Szent Kereszt
Plébánia
Szent Vince
Plébánia

Komor Marcell 1.
Müpa
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szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
szükséges külső
technika
szállítása
van saját
technika
van saját
technika
van saját
technika
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Bartók Hangverseny
terem

1656

Fesztivál Színház

459

- A pódium mélysége háromféle
lehet. Az előszínpadon
kialakított süllyedők zenekari
árok létesítése. A fej fölé
függesztett, negyvenkét tonnás
hangvető az oldalfalban
mozgatható 58 darab,
egyenként négy és nyolc tonnás
zengőkamra-ajtó, a különleges
fal- és padlóburkolatok mind a
koncertek igényeinek legjobban
megfelelő, változtatható
akusztika környezet
megteremtését szolgálják.
Jovánovics György plasztikái
díszítik a nézőteret, és a
kifogástalan
hangzásminőséghez is
hozzájárulnak.
- 750 négyzetméteres színpad,
mely akusztikai kialakításának
köszönhetően prózai és
táncelőadások mellett
komolyzenei koncertek,
kamaraoperák, jazzműsorok,
világzenei és könnyűzenei
produkciók befogadója. Oldal-,
forgó- és hátsó színpaddal
látták el, a díszletezést
megfelelő felsőgépészettel
segítik, a színpadtechnikát
hatásvilágítás erősíti akusztikáját hazai tervezők
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van saját
technika
(bérelhető)

fizetős

van saját
technika
(bérelhető)

fizetős
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alakították ki

Üvegterem

100-200

130

Előadóterem

Kék terem

- Állófogadások, gálavacsorák,
bankettek, sajtótájékoztató
színhelye. Alkalmas
kamarakoncertek, zongoraestek
megtartására, a családi és
ifjúsági programokra helyszíne.
- A 130 fős, fix széksoros terem
szakmai
előadások,
konferenciák,
filmvetítések
kiváló helyszíne. Korszerű
technikai felszereltsége minden
prezentációs igénynek megfelel,
a beépített tolmácsfülke és berendezés pedig nemzetközi
tanácskozások megtartását is
lehetővé teszi.
- A terem – mely mélykék
padlószőnyegének köszönheti
nevét – kisebb létszámú
szakmai
konferenciák,
kerekasztal
beszélgetések,
szekcióülések valamint ifjúsági
és
gyermek
programok
helyszínéül szolgálhat. Kisebb
létszámú állófogadások és
ültetett vacsorák megtartására is
kiválóan
alkalmas.
Elhelyezkedésének
köszönhetően
az
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van saját
technika
(bérelhető)

fizetős

van saját
technika
(bérelhető)
fizetős

van saját
technika
(bérelhető)
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Előadóteremben
és
az
Üvegteremben
megtartott
rendezvények
szolgáltatásait
kiegészítő,
vagy
háttérhelyiségeként is funkcionálhat.

Nemzeti Színház

József Attila
Emlékhely
Holokauszt
Emlékközpont
Budapesti
Család,
Esélyteremtési
és Önkéntes Ház
Adna Cafe
Református
misszió
közösségi tér

Bajor Gizi park 1.
van saját
- színházi előadások, nemzeti technika
ünnepek,
konferenciák, (bérelhető)
lakossági
fórumok,
állófogadás, gyerekszínház,
koncertek, stb.

Nagyszínpad

630

Gobbi Hilda terem

200

Kaszás Attila terem

99

Bajor Gizi szalon

52

Gát u. 3.

45

- irodalmi műsorok

van saját
technika

Páva u.39.

zsinagóga: 350 fő
2 db oktatóterem: 5070 fő

zsinagóga: hangversenyek,
nagyrendezvények
oktatóterem: konferenciák
tartására

oktatóterem
technikával
felszerelve

Balázs Béla u. 18.

50

Török Pál u. 6.

30

Kávéház, teaház, közösségi tér

szükséges
külső technika
szállítása

fizetős
fizetős
fizetős
fizetős

134/137

együttműködési
megállapodás
keretében
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80 ülőhely
20-30 állóhely

Házasságkötőterem
Zöld Macska
Diákpince

Üllői út 95.

IX. Kerület
Polgármesteri
Hivatal

Bakáts tér 14.

Groupama

szükséges
külső technika
szállítása

40

Ülésterem - Nagyterem

113

75

Ülésterem - Kisterem

51

25

Üllői út 129.
Hazai öltöző

90

Sajtóterem

90

2. emelet Albert
Flórián út felöl

980

2. emelet Üllői út felöl

1372

2. emelet

1765

3. emelet középső rész

335

4. emelet

1009

30 fő körasztalos
20 fő U-alakban
40 fő állófogadás
80 fő széksorral
120 fő állófogadás
200 széksoros
360 állófogadás
650 széksoros
700 állófogadás
1000 fő széksoros
1250 állófogadás
70 széksoros
50 állófogadás
300 széksoros
600 állófogadás
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1-es Sky Boksz előtere

185

100/130

1-es Sky Boksz

145

80/100

17-es Sky Boksz előtere

171

100/130

Sky Boksz

40

35/20
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