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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A T. Képviselő-testület a 2017. december 14. napján tartott ülésén a 388/2017. (XII. 14.) 

számú határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház vezetői munkakör 

ellátására pályázatot ír ki. 

 

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a 

munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 2. § (1) bekezdésében, valamint a fenti képviselő-testületi döntésben 

foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívás 2017. december 22. napján az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma internetes oldalán megjelent. 

 

A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzététel napjának a 

minisztérium honlapján való megjelenést kell tekinteni. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján a pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől 

számított harminc munkanap. 

Fentiekre figyelemmel a Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat 

benyújtásának határideje 2018. február 6. napja volt, mely határnapig Soós Péter nyújtotta be 

a pályázatát. 

 

A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai: 

a) az érintett, Emtv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti előadó-művészeti bizottságok(ok) 

négy, 

b) az ágazati miniszter egy,  

c) a munkavállalók és az előadó-művészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy, 

d) az előadó-művészeti szervezetnél a pályázati felhívás közzétételét megelőző 

hónap 1. napján legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy, 

továbbá 

e) az előadó-művészeti szervezet fenntartójának két  

képviselője. 
 

A T. Képviselő-testülete a 27/2018. (I.25.) számú határozatával a Ferencvárosi Pinceszínház 

igazgatói munkakör ellátására beérkező pályázatokat véleményező szakmai bizottság 

összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

- a Színházművészeti Bizottság által delegált négy tag, 

- az emberi erőforrások minisztere által delegált egy tag, 

- Zakar Ágnes Anikó (rendezőasszisztens), a Ferencvárosi Pinceszínház által delegált 

tag, 

- Kállay Gáborné, alpolgármester, 

- Mészáros László, KEN elnöke. 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjában foglalt rendelkezések értelmében a pályázatokat értékelő szakmai bizottságba a 

Színházművészeti Bizottság Juhász Károly produkciós vezetőt, Őze Áron színházigazgatót, 

Perczel Enikő dramaturgot és Szabó Ágnest a Magyar Teátrumi Társaság elnökét, továbbá az 

emberi erőforrások minisztere Laklóth Aladár politikai tanácsadót delegálta. 

 

A Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a pályázatokat véleményező szakmai 

bizottság ülését a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szükséges megtartani. A szakmai 

bizottság véleményének megfogalmazásához a tagok többségének jelenléte szükséges.  



A (2) bekezdésben foglaltak alapján a pályázatok véleményezése a pályázók személyes 

meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó 

szavazás és összegző vélemény megfogalmazása keretében. 

A (3) bekezdés értelmében a szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak 

azt a pályázatot kell tekintetni, amely a jelen lévő bizottsági tagok többségének támogató 

szavazatát megkapta. 

A (4) bekezdésben foglaltak alapján a szakmai bizottság üléséről és a szavazás eredményéről 

írásbeli jegyzőkönyv készül, amelynek melléklete a pályázatonként elkészített összegző 

vélemény, melyet a szavazás részletes eredményével együtt ismertetni kell a döntéshozóval. 

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében önkormányzati fenntartó esetén a szakmai 

bizottság képviselőinek a pályázatonként elkészített összegző véleményt és a szavazás 

részletes eredményét a fenntartónak a pályázatokat véleményező illetékes önkormányzati 

bizottsági ülésén is ismertetni kell. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kormányrendeletben meghatározott szakmai 

bizottság az ülését 2018. február 28. napján – a benyújtási határidőt követő 30 napon belül – 

megtartotta. 

Laklóth Aladár politikai tanácsadó (miniszteri delegált) 2018. február 28. napján jelezte, hogy 

a szakmai bizottsági ülésen nem tud részt venni. Egyúttal tájékoztatta Önkormányzatunkat, 

hogy „Soós Péter pályázatát a pinceszínház vezetésére vonatkozóan teljes mértékben 

támogatom, jó kezekben lesz általa az intézmény”. 

 

A szakmai bizottság a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján Soós Péter 

igazgatói megbízását 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal javasolta. 

 

A szakértői bizottság felkérése alapján Őze Áron bizottsági tag összegezte a pályázattal 

kapcsolatos véleményét az alábbiak szerint. 

„A kérdések alapján kiderült a bizottság számára, hogy felelős az a gondolkodás, amit Soós 

Péter 2015 óta a Pinceszínházzal kapcsolatban képvisel, ezt a pályázatában le is írta. Van 

némi romantikus vonása a pályázatnak, de színházi ember lévén, miért ne lenne. A kérdésekre 

adott válaszok alapján is az derül ki, hogy egy olyan irányba haladhat a Pinceszínház az Ő 

vezetése alatt, ami megteremti egy önálló arculattal, egy a kerületnek kulturális sokszínűséget 

felmutató, de egy önálló alkotói csapattal rendelkező nagyon izgalmas kőszínházi 

működésnek a lehetőségét. Egyébként valahogy nagyon ösztönösen kiválasztva a kortárs 

magyar irodalmat, illetve drámát, drámákat, ez ugyan úgy lehet egy népszínházi irány az 

előadások sokszínűségében. Azt kívánjuk Soós Péternek, hogy – ami a kérdésekre adott 

válaszokból kiderült – ne legyen gondja az egyeztetéssel, illetve a kerületnek kívánunk sok 

erőforrást ahhoz, hogy mondjuk színészi státuszokat kapjon egy állandó társulat létrehozására.  

Az irány egy felelős gondolkodás őbenne mindenképpen ez, ez derült ki számunkra, a 

kérdésekből adódóan a bizottság számára, úgyhogy ezt a munkát mindenképpen folytassa.” 

 

A szakmai bizottság üléséről készült jegyzőkönyv – a bizottsági tagok jóváhagyását követően 

– később kerül kiküldésre. 

 

A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a munkakör betöltéséről – a szakmai 

bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság 

ülését követő harminc napon belül, önkormányzati fenntartó esetén a következő képviselő-

testületi ülésén dönt. 

 

Ugyanezen szakasz (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a döntést a szakmai bizottság 

pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével 

együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A kinevezési jogkör gyakorlója a 

szakmai bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles 



megindokolni, az indokolást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni. A kinevezési 

jogkör gyakorlója a sikeres pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon belül megküldi 

az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és 

szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére, mely szerv gondoskodik a 

sikeres pályázat megismerhetőségéről, nyilvánosságának biztosításáról. 

 

A Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében a vezető munkakörének 

ellátásával a (2) bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves, a (4) 

bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti 

szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy bízható meg. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak értelmében szakirányú felsőfokú 

végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség. A (3) bekezdés értelmében jogász vagy közgazdász 

szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén művészeti vezetőt kell alkalmazni. 

 

A Kormányrendelet 8. § (4) bekezdése értelmében szakmai gyakorlatnak minősül a valamely 

előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében 

pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-

művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő. 

Az (5) bekezdés értelmében a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség 

és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül a Kossuth-díjban, a Magyar 

Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a 

Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, 

valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és 

mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy. 

A (6) bekezdés értelmében a miniszter a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára az előírt 

szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye alól 

felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettségű pályázó rendelkezik előadó-művészeti 

szervezetben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlattal. 

Soós Péter a vezetői munkakör ellátásához szükséges – a Kormányrendeletben meghatározott 

– képesítési követelményekkel rendelkezik. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22/B. §-a értelmében 

a végrehajtási rendelet meghatározhatja azokat a – munkáltató működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű – magasabb vezetői munkaköröket, amelyek betöltésére – a 23. §-

ban foglaltaktól eltérően – a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

rendelkezése alapján rendelkezése alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. 

 

A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a értelmében az 

előadó-művészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.-1.1.9. pontjában felsorolt vezetők 

tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető állású 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. 

 

Az Emt. 41. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató vezetője munkakörének betöltésére 

vonatkozó munkaviszony legfeljebb öt évre jön létre. Ha a felek eltérően nem állapodnak 

meg, a munkaviszony február 1-jével kezdődik, és január 31-vel végződik. 

 



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és a szakmai 

bizottság véleményét valamint a KENB állásfoglalását figyelembe véve döntsön az igazgatói 

megbízásról. 

 

 

Budapest, 2018. március 1. 

 

 

Kállay Gáborné 

alpolgármester 

Határozati javaslat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázatot 

eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. március 08. 

 

2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Soós Péterrel – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető 

állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2018. július 01. 

napjától 2023. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására, munkabérét bruttó ……,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. március 08. 

 

3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott igazgatói megbízással kapcsolatos 

munkáltatói intézkedés megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a 

Polgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló 

pályázati eljárásról szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében 

foglaltak értelmében a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására 

vonatkozó döntésnek a szakmai bizottság összegző véleményével és a szavazás 

eredményével együtt a helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozataláról 

gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. március 23. 

 

5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a 

Polgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló 

pályázati eljárásról szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében 

meghatározottak értelmében a sikeres pályázat megismerhetőségének, nyilvánosságának 

biztosítása érdekében a sikeres pályázat egy példányának az előadó-művészeti 

szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokra 

kormányrendeletben kijelölt szerv részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. március 23. 

 


