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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 266/2021. (IV.26.) számú önkormányzati határozat által módosított 145/2021. (III.26.) számú 

önkormányzati határozatnak megfelelően kiírásra került a Ferencvárosi Pinceszínház (a továbbiakban: 

Pinceszínház) igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázat.  

 

A benyújtási határidő lejártáig - 2021. június 09. napjáig - összesen 15 pályázat érkezett be. Egy fő, 

Pozsgai Zsolt később, 2021.06.22. napján írásbeli nyilatkozatában visszavonta jelentkezését, így 

összesen 14 érvényes pályázat kerül elbírálásra.  

 

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

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

4. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai 

bizottságot kér fel, melynek tagjai:  

a) az érintett, Emtv. (az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény)  5/A § (2) bekezdése szerinti előadó-művészeti 

bizottság(ok) négy, 

b) a miniszter egy, 

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

foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy, 

d) az eladó-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 Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására beérkező pályázatokat véleményező 

szakmai bizottság összetételéről szóló 360/2021. (VI.8.) számú önkormányzati határozatban foglaltak 

szerint a szakmai bizottság összetétele az alábbiak szerint került meghatározásra: 

 

- a Színházművészeti Bizottság által delegált négy tag, 

- az emberi erőforrások minisztere által delegált egy tag, 

- Farkasné Bugyáki Beáta művészeti titkár, a Ferencvárosi Pinceszínház által delegált tag, 

- Döme Zsuzsanna, alpolgármester, 

- Szász János - Balázs Béla díjas magyar színházi és filmrendező, dramaturg, forgatókönyvíró, 

egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt rendelkezés értelmében a pályázatokat értékelő szakmai bizottságba a Színházművészeti 

Bizottság az alábbi tagokat delegálta: 

- Csáki Judit színházkritikus, újságíró, műfordító, egyetemi tanár,  

- Őze Áron, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója,  

- Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója,    

- Jászay Tamást, újságíró, szerkesztő, kritikus, kurátor, egyetemi oktató, a ’Revizor’ alapító 

szerkesztője, állandó szerzője.  

A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés értelmében az emberi 

erőforrások minisztere egy tagot, Benedekfi István osztályvezetőt delegálta a szakmai bizottságba. 

 

A Kormányrendelet 5. § -ban foglaltak alapján:  

- 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 pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként 

történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző vélemény 

megfogalmazása keretében. 



- A szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell 

tekintetni, amely a jelen lévő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát 

megkapta. 

- 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. 

- 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. 

- A szakmai bizottság tagjai közreműködésükért díjazásban nem részesülnek, de igazolt utazási 

költségeik megtérítésére jogosultak. 

 

A szakmai bizottsági ülés, és egyben a pályázók meghallgatása 2021. június 22-én lezajlott, 

valamennyi bizottsági tag megjelent az ülésen. 

 

A szakmai bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készült, amelynek 

melléklete a pályázatonként elkészített összegző vélemény, melyet a szavazás részletes eredményével 

együtt ismertetni kell a döntéshozóval. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai bizottság több pályázatot is támogathat, 

ugyanakkor támogatottnak azt a pályázatot kell tekintetni, amely a jelen lévő bizottsági tagok 

többségének támogató szavazatát megkapja. 

 

Fentiek alapján a szakmai bizottság 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy dr. 

Komáromi György színházigazgatói pályázatát támogatja. 

 

A jegyzőkönyvben rögzített, dr. Komáromi György pályázatával kapcsolatos összegző vélemény 

szerint: 

 

„A szakmai bizottság véleménye, hogy dr. Komáromi György pályázatában látni azt, hogy nagyon 

belátható időn belül közönséget tud varázsolni a Pinceszínházba. A csapat mellette valóban olyan 

csapat, akiknek mindenhol, minden saját területükön meg van a saját, igen csak kivívott művészeti, 

emberi és hiteles tőkéje. Komplett repertoárt hoznak magukkal és nem csak egy repertoárt, hanem 

hozzák magukkal a nézőket is.” 

 

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. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy figyelemmel a Kormányrendelet 8. § (3) 

bekezdésében foglaltakra, dr. Komáromi György vezetői megbízása esetén a szervezetnél művészeti 

vezetőt kell foglalkoztatni, tekintettel arra, hogy dr. Komáromi György végzettségét tekintve 

közgazdász. 

Dr. Komáromi György esetében a  pályázati anyagához csatolt nyilatkozata szerint jelenleg - a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. § (1)-(2) bekezdése alapján - 

összeférhetetlenség áll fenn.  

Dr. Komáromi György vezetői megbízása esetén a nyilatkozatában megjelölt munkaviszonyok 

tekintetében – Mt. 211. § (1) – kész az összeférhetetlenséget megszüntetni, ugyanakkor kéri, hogy a 

Képviselő-testület az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján fennálló összeférhetetlenség vonatkozásában - a 

Balkon Művészeti Kft. résztulajdonának megtartása, valamint egyéni vállalkozása fenntartása – 

mentességet állapítson meg. 

 

 



 

Az Mt. 211. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt 

nem létesíthet.   

„(2) A vezető 

a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, 

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá 

c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 

társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál.” 

 

Az Emtv. 41. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a  vezető munkakörének betöltésénél 

megfelelően alkalmazni kell az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi 

szabályait azzal, hogy az Mt. 211. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól - indokolt esetben a 

munkáltatói  jogkör gyakorlója felmentést adhat. 

 

Figyelemmel a fentiekre, amennyiben a Képviselő-testület olyan pályázó kinevezése mellett dönt, 

akinél fennáll az összeférhetetlenség a nyilatkozata alapján, és nem kívánja az igazgatói kinevezése 

esetében sem ezt az állapotot megszüntetni, úgy a Képviselő-testületnek döntenie szükséges arról, 

hogy a vezetőnek lehet e a munkaviszonya mellett párhuzamosan fennálló további munkavégzésre 

irányuló jogviszonya, mentesíti e Őt az Mt. 211. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól. 

 

Fentiekre vonatkozóan a Képviselő-testület döntését mind a határozatban, mind pedig a 

munkaszerződésben rögzíteni szükséges. 

 

Dr. Komáromi György bérigényére vonatkozó nyilatkozatában, az előző igazgató bérét jelölte meg  

(bruttó 640.000 F/hó). 

 

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.  

 

Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 60 

napon belül újra ki kell írni a pályázatot. 

 

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 a 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. 

 

A foglalkoztatásra munkaviszony keretén belül kerül sor, a létrejövő jogviszonyra az Mt. 

rendelkezései irányadóak. Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül. 

 

A munkaviszony 5 éves határozott időtartamra jön létre, három hónap próbaidő kikötése mellett. 

 

A munkabér és egyéb juttatások megállapítása a felek megállapodása alapján, illetve az Mt. vezető 

állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, betartva az Emtv. 39/A. §-ában 

előírtakat. (39/A. § - 39. § (1) bekezdése szerinti előadó-művészeti szervezetnél a vezető tárgyév 

március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi munkabére nem 

haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre 

vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.) 

 

A vezető vezetői tevékenységével összefüggésben jutalomban vagy más, munkáltatói döntésen 

alapuló egyéb többletjuttatásban abban az esetben részesíthető, ha az arra jogosító, 

mutatószámokon alapulóan meghatározott többletfeladatra, illetve többletteljesítményre 

vonatkozó feltételek a munkáltatóval kötött megállapodásban rögzítésre és teljesítésre kerültek. 

 

A vezető munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatok ellátásával kapcsolatos 

rendelkezéseket a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a vezető ilyen 

tevékenységeket az általa vezetett előadó-művészeti szervezetnél csak a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának előzetes, írásbeli engedélyével végezhet. 

 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a megválasztott igazgatónak a béréről dönteni szükséges, a 

Pinceszínház előző igazgatójának a havi bruttó bére 640.000 Ft volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és mérlegelve 

szakmai bizottság véleményét valamint a KOEN állásfoglalását figyelembe véve, döntsön igazgatói 

munkakör betöltéséről. 

 

Budapest, 2021. 06. 30. 

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

I./A HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

I./B HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására – átmeneti időszakra – adott vezetői 

megbízásról szóló 34/2021. (I.28.) számú önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„Kerek Andrásnak, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (FMK) igazgatóhelyettesének 

a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó vezetői megbízását a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására kiírt vezetői pályázat eredményes 

elbírálásának időpontjáig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja.” 

 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

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

Polgármestert, hogy Kerek András vezetői megbízásának meghosszabbításával összefüggésben a 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. július 7. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 

hogy a vezetői megbízás alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 

kerüljön bevezetésre a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatok ellátására jogosult személy neve. 

Határidő: 2021. július 6.  

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 

 

II./A HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

dr. Komáromi Györggyel – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. 

napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói 

munkakör ellátására, munkabérét bruttó……,- Ft/hó összegben állapítja meg. 



2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekezdésében az összeférhetetlenség 

megszüntetése mellett, 

a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. szerinti 

összeférhetetlenség vonatkozásában dr. Komáromi Györgynek mentességet ad a Balkon 

Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-06-726880) gazdasági társaság résztulajdonának 

megtartása tekintetében, valamint az egyéni vállalkozásának (nyilvántartási szám: 

4170809) fenntartása tekintetében. 

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. szerinti 

összeférhetetlenség tekintetében a felkéri dr. Komáromi Györgyöt, hogy szüntesse meg 

az összeférhetetlenség okait. 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

II./B HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

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

hogy……………………………………… a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. 

június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház 

igazgatói munkakör ellátására, az alábbi indokolás mellett: 

……………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………..munkabérét bruttó ……,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekezdésében az összeférhetetlenség 

megszüntetése mellett, 

 

a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. szerinti 

összeférhetetlenség vonatkozásában ………………………… mentességet ad a 

……………………………………………………… tekintetében. 

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. szerinti 

összeférhetetlenség tekintetében a felkéri …………………………-t, hogy szüntesse meg 

az összeférhetetlenség okait. 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 

 

 



III. HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtételéről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2021. július 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2. 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. § -ában 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. 

Határidő: 2021. július 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

3. 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 - 15 napon 

belül - gondoskodjon. 

Határidő: 2021. július 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 


