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Gulyds Gergely, a Miniszterelndks6get vezeto miniszter mint a

KormSnynak a Budapest 6s a f6v6rosi agglomer6ci6 fejlesztdsddrt

felel6s tagSa, valamint

Prof. Dr. Kdsler Mikl6s, az emberi er6forr6sok minisztere mint a
Kormdnynak a kultrir66rt felel6s tagia

Bud apest F 6vdros Onkormd nyzrta
sz6khely: 1052 Budapest, V6rosh6z utca 9- I 1.

k6pviseli: KarScsony Gergely Szilveszter ftipolg6rmester

mint Onkormdnvzat

(a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kdtottek az alulirott napon 6s helyen az alSbbi felt6telek

szerint.

A megillapodds c6lja 6s el6zm6nyei

I. Az el6ad6-mtiv6szeti szewezetek t6mogat6sdr6l 6s sajStos foglalkoztatdsi szab6lyair6l

sz6l6 2008, 6vi XCX. torv6ny (a tov6bbiakban: Emtv.) 3, $ (7)-(8) bekezdesei 6rtehn6ben

az el6ad6-mtivdszeti rendszer mrikOdtetdse az 6llam, az el6ad6-mtiveszeti szewezet

mtikddtetdse a fenntart6 feladata. A fenntart6 felel6ss6ge, hogy biztositsa az el6ad6-

mtiv6szeti szervezetmrikdddsdnek t6rgyi, plnziigyi ds szemdlyi fblt6teleit.

2. Jelen rneg6llapod6s c6lja a 4. pontban meghatarozott szinhilzak krszfimith:ato 6s

biztons6gos miikcidtet6se 6rdekdben - a mrivdszeti szabads6g elismer6se 6s biztosit6sa

mellett - az Emtv. 16. $ (8) bekezddse alapjdn a ktizds mtik<idtet6sre vonatkoz6

rendekezlsek meghatirozhsa, valamint tovdbbi kapcsol6d6 kulturdlis k6rddsek rendez6se.

3. Az Emtv. 16. $ (4) bekezd6se alapjinaz Onkormhnyzat mint a 4, pontban meghatfurozotl

szitthhzak fenntart6ja kdrelmet nyrijtott be a kultrir64rt felells minisztemek (a tov6bbiakban:

Miniszter) a 4. pontban meghatarozott szinhilzak kOzds mtikddtetdse 6rdekdben.

A kiiziis miikddtet6s 6ltal6nos szabdlvai

4. A Felek azEmfr.16. $ (6) bekezd6se szerint meg6llapodnak abban, hogy

a) a Budapest BdbszinhhzKozhasznri Nonprofit Korlitolt Felel6ssdgii Tdrsas6got,

b) a J6zsef Attila SzinhdzNonprofit Korlitolt Felel6ss6gti T6rsas6got,

c) a Kolibri Gyermek- 6s Ifiirs6gi Szirthia K<izhasznri Nonprofit Korl6tolt Felel6ssdgti

T6rsas6got,

d) a Mad6ch SzinhdzNonprofit KorlStolt Felel6ssdgii T6rsas6got,

e) - a 16. pontban meghatirozottakra is figyelemmel - a Th6lia Szirhhz Nonprofit
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Korl6tolt Felelossegri Tarsas6got,

f) azIJj Szinhdz Nonprofit Koridtolt Felel6ssdgri T6rsas6got,

g) a Vfgszinh|zNonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6got 6s

h) a 13. pont alapj6n a jriv6ben l6trejciv6 Margitszigeti Szabadtdri Szinpadot

2024. december 31. naplilig terjedo id6szakban az Onkormhnyzat 6s a Miniszter 6ltal

v ezetelt rni ni s zt6ri um (a tovdbb i akb an : Miniszt6rium) kozd s en miikddteti "

5. A Felek kijelentik, hogy a 4. pontban rneghat6rozott 6s az Onkorm6nyzat

finansziroz6s6ban l6v6 szinhilzak miivdszeti szabads6g6nak korldtozdsdra alkalmas

magatartds tanirsit6s6t6l tart6zkodnak, igy kifejezetten nem adnak sem utasit6st, sem nem

gyakorolnak egydb rn6don nyom6st a szinhdzak tigyvezetoire vagy m6s munkav6llal6ira a

mtiv$szeti szabadsiig k<irdbe tartozo magatartds tanrisftiisdravagy ilyen magatart6st6l val6

tart6zkod6sra.

6. A Felek kijelentik, hogy a 4. pontban meghat6rozott szlnhilzak rlszlre az Onkormhnyzat

- a 7-9. pontokban foglaltak figyelernbev6tel6vel - nem k<iteles fenntart6i (pdnzbeni)

t6mogat6st nyujtani.

7. A Felek kijelentik, hogy - az Emtv. 16. $ (9) bekezd6s6re figyelemmel - jelen kcizos

miikddtet6si meg6llapodiis hatfiya alatt a 4. pontban meghat6rozott szinhdzak 6ves

mtikdddsdnek penztigyi felt6teleit teljes eg6sz6ben a Minisztdrium fizeti meg.

B. A 7. pontban foglaltak v6grehajt6sdra a 4. pontban meghatirozott szinhhzak 6ves

kcilts6gvet6si tAmogathsilt - a 9. pontban meghat6rozott eltdrdssel - a Miniszt6rium 6vente,

kcizvetleniil a szilhivak r6sz6re, t6rnogat6i okirat keret6ben biztositja. A t6mogat6st a

Minisztdrium lebonyolft6 ritj6n is biztosithad a.

9. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a,4. pontban meghatirozott szinh[nak2020, €vi

krilts6gvet6si tgmogatdsdt a Miniszt6rium oly m6don biztosida, hogy az Onkorrn5nyzat6ltal

m6r t6nylegesen kifizetett fenntart6i t6rnogatis osszeg6t a Minisztdrium kcizvetlentil az

Onkonn6n y zatnak frzeti meg.

10. Az Emtv. I6. $ (9) bekezd6se 6rtelm6ben a 4. pontban meghatdrozott szinh|zak vezet6

6llr{sri munkav6llal6i felett ar. a1apvet6 munkdltat6i jogokat a Miniszter gyakorolja azzal,

hogy a Felek az Erntv. 16. $ (8) bekezcl6s a) ponda alapj6n meg6llapodnak abban, hogy a

Miniszter a Vigszinh6z Nonprofit Korl6tolt Felel6ssdgti T6rsas6g igyvezet6j6t 2024.

december 3l-igBudapest F6v6ros F6polgdrmestere egyet6rtes6velbizza meg, illetve nevezi

ki.

11. Felek egyet6rtenek abban, hogy az

mtikdd6sdnek ellen6rz6s6t olyan, h6rom tagb6l

tagj ait az Onkorm funyzat bizza meg.

cinkonninyzati finansziroz6sri szinhhzak

6116 feliigyel6bizotts6g ellen6rzi, amelynek
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Az O ormhnyzat tudom6sul veszi 6s elfogadja, hogy a Korm6ny kezdem6nyezi olyan

jogszabfly megalkot6sit, amelynek sze a

kozponti kolts6gvet6s 6ltal finanszir az k

tobbs6ge mellett a feliigyelo bizotts6g - a h6r ltal tt

- kieg6sziil k6t, a Miniszter 6ltal megbizotr'taggal

Az onkorm lnyzatv6llalja, hogy a kizfu6lagosan a kozponti kolts6gvet6s 6ltal finanszirozoft

szinh,zak tekintetdben a jelen meg6[apod6s id6beri hatilrya alatr" a feltigyel6bizottsilg

Onkormdnyzat 6ital megbizott egyes tagiai megbizatds6nak megsziin6se esetdn annak a

kdpviselocsoportnak a javaslata alapj6n biz meg rij tagot, amely a megsztint megbizat6sir

tagot jelolte.

12, AFelek kijelentik, hogy a 4. pontban meghat6ro zott szinhlzak ktizos mriktidtet€sdnek

hat6lya alatt - a 16. pontban neghat Stozottelt6r6ssel - a tulajdonosi jogokat tov6bbra is az

Onkorm6nYz at gYakorolj a.

A kbz6s mtikiidtet6s kieg6szit6 szabilyai 6s tov6bbi kapcsol6d6 kulturilis k6rd6sekre

vonatkoz6 rendelkez6sek

v6llalja,hogyaf6polgfrmesterakatasztr6favddelemr6l6sahozz6
rvenyek m6dosit6s6r6l s2616 2011. 6vi cxxvl[. torv6ny (a

46. 0 (4) bekezddse szerint a Budapest F6v6ros K0zgytil6se

hatdskor6ben elj6rva a jelen meg6llapod6

meghozza az egyesjogi szem6lyek 6talakul6s

6vi CLXXVI. tcirv6ny szerinti els6 dcint€st

Korl6tolt Felel6ssdgti Tarsas6gb6l kiv6l6ss a|2020. jrinius 30' napj6ig el6terjesztett

bejegyzdsi k6relem alapj6n ldtrejojjtina M

el6ad6-mtiv6szeti szervezetnek mindsiil6

fordul6napi besz6mol6n alapul6 vagyo

felhaszn6l6s6val.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy az ilyen m6don ldtrejtivb a Margitszigeti szabadt6ri

Szinpadot miik6dtet6, el6ad6-m .,v€szeti szewezetnek min6siil6 gazdasfugi t6rsas6g az Emtv'

16. $ (9) bekezdese szerinti koz6s mtikodtetdsti szinh6z lesz, 6s a kdztis mrik6dtet6s6r6l a

Felek a 4-l2.pontok megfelel6 alkalmazils6val meg6llapodSst k6tnek'

I4.AFelekmeg6llapodnakabban,hogyaz6llamifenntartisir'azOnkonn6nyzat
tulajdonaban lev6 ingatlanban mtikcidd szinhuzawa figyelemmel fizetett bdrleti dii 2024'

december 31-ig legfeljebb atiltgy|vi infl6cio mdrtdkdvel emelheto meg'

15. A Felek megallapodnak abban, hogy 2020- december 31-ig int6zkednek az

Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 Budapest VI' keriilet belteriilet 29081/01N2"

29064101A17., 29076101N3., 2908610lNl., 2908610lN2' 6s 29087 l0lNr' hrsz' alatti' a

Th6lia szir-thizNonprofit Korlatolt Felel6ssdgti T6rsas6g (a tov6bbiakban: Thalia szinh6z)
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elhelyezesere szolgal6 ingatlanoknak - kiilcin szerzoddsben meghatarozott fertetelek szerint- adlsv etelj ogcf mdn a Magy ar Allarn tul aj don6b a adds6r6l.

' 16. A Felek meg6llapodnak abban, hogy
. fenntartoja a Miniszter lesz, 6s intezke. szerz6dds alapjdn, ad6svdtel jogcirnen _ a

17' A Felek rnegdllapodnak abban, hogy az Emtv. 19. $ (1) bekezd6se szerint a budapestiszdk'helyli' nemzeti el6add-miivdszeti szervezetnek vagy kiemert er6aclo-mtivdszetiszervezetnek nem minositett szervezet
rnegval6s it6 s iin ak t6tmo gat 6s 6ra irinyu 16 p 6
Miniszter a Fcipolgrirmester egyet6rt6s6vel
kurat.rium javaslatrit6l atSmogat6i dcintdsek meghozatarakor nem t6r el.

l6tolt Felel6ss6gii Tiirsas6g r6sz6re tcjrtdno

Vegyes rendelkez6sek

l9' A jeren meg6'apod6s hat6rybal6p6s6nek felt6tele, hogya) a k6z6s miikcidtetds t6rgy6ban a Kormdn y az Emw. 16. $ (5) bekezddse szerinthatflrozzon,6s

gyrildse, illetve a Kat. 46. $ (4) bekezd6se
dnnestg,r" azt j6vd hagy,i a.

Szinhilz Nonprofit Korliitolt Felelossdsii
sban r<igzitett 250 milli6 forint alaii

szik arra, hogy ez az 6ves t6mogat6s
hat{iya alatt.

apesti Fesztiv|Izenekar Alapiwfuny (a
legal6bb 1,65 milli6rd forint, 2021_2024.

t cisszegben ti{mogat6st nyfjt, felt6ve, hogy



adoffi naptilri |vbett at Onkormhnyzat legaldbb 240 milli6 forint tfmogat6st nyfrjt

lapitv6nY r\sz6te'

Z, Jelenmeg|llapod6s m6dositdsa a Felek kcizcis akarat6b6l ,I<tzfur6lagirisban tdrtenler.

23.B1rmelyF6l a jelen megdllapoddst6l a teljesitds megkezddse el6tt b6rmikor el6llhat,

24. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen megAllapod6st a korm6nyzati oldalr6l al6ir6

miniszterek az Onkorm6nyzathoz tntezett egyoldahi, egyiittes tukkal
felbonthadhk,ha a 13. pont szerint a Margitszigeti Szabadtdri Szinpadot load6-

' 
nriivdszet i szerv ezetnek mi n6siil6 gazdas 6gi trirsas6g

1 a) kiv6l6ssal val6 ldtrehozii.s6ra irdnyul6 els6 ddntdst az Onkormiinyzat a jelen

' meg6llapod6s hatdlybaldpds6t6l sz6rnitott citnaponbeliilnem hozzameg,
b) kiv6lSssal val6 lltrehoz6sira iriinyul6 m6sodik d0nt6st az Onkornhnyzal legkdsdbb

2020. m6jus 15-ig nern hozza meg, vagy
c) beiegyzlslre irdnyul6 k6relmet az Onkormdnyzat legkdscibb 2020. jfnius 30-ig a

cdgbir6sfgnak nem nyrijtja be,

azzal, hogy nem gyakorolhat6 a jelen pont szerinti jogosultsSg, ha az Onkonninyzat
valamely d<jnt6s6nek meghozatalitra, vagy valamely eljdrdsi .cselekrn6nylre azlrt nem keriil
sor, mert a Budapest F6viiros Kormrinyhivatala t6rvdnyess6gi feliigyeleti eljar6st indit.

25. Ielen megSllapod6s megsziintetdsdt barmely F6l a kcilts6gvet6si 6v v6gdre, a rnfsik
Fllhez int1zett irdsbeli ind(W6nyukkal kezdem6nyezheti, amelyrcil a Felek kozris
megegy ezls s el donthetnek.

26. Bitrmely F6l (az egydrtelmiisdg kedv66rt a jelen meg6llapodSst a konn6nyzati oldalr6l
al5ir6 miniszterek eset6ben a Miniszter) a jelen megfllapod6s azonnali hat6lyu
felmond6sAra jogosult, ha a m6sik F6l a jelen megdllapod6sb6l sz6rmaz6 valarnely l6nyeges
kcitelezetts6g6t srilyosan megszegi. Az Onkormdnyzat ilyen szerz6d6sszegdse miatti
felmond6s eset6n a 4.,.a 13. 6s a 20. pontokban meghatilrozott szinh6zakr6sz6re, valamint a

21. pontban meghatarozott Alapiwany rdszlre biztosftott thrgylvi tdmogat6s teljes osszege,
az eztmegalapoz6 t6rnogat6i okirat alapjdn a Miniszt6rium rdszdre visszaj6r.

27. A 24. 6s 26. pont szerinti jogosults6g akkor gyakorolhat6, ha a szerzodlsszeg6 illapot
megsziintetdsdre a szerz6dtsszego Felet a misik F6l fr6sban, legalibb nyolcnapos hat6rid6
hizdsdvel felsz6litofta, azonban a szerzldlsszegd F6l a szerz6d6sszeg6 allapotot a hatdrid6n
beliil nem sztintette meg.

28. a Felek a jelen megailapod6sb6l ered6 esetleges jogvit6kat t6rgyal6sos riton kdtelesek
rendezni 6s csak ennek eredm6nytelensdge esetdn fordulnak bir6s6ghoz. A bir6s6g
elj6r6s6ra a pertilrgydrtdk fiiggvdny6ben kikcitik a Szdkesfeh6rv6ri Trirv6nysz ek vagy a

udai Kcizponti Keriileti Bir6sig illet6kessdgdt.



$tek egydrtelmtien kijeientik, hogy kdzds drdekiik a fdvdrosi szinhtaak mielSbbi

. az alkot6k0z6ssdgek miivdszi szabads6g6n alapul6 mtikdddse.

,Jrl"o megdllapodds a 19. pontban meghat6rozott felt6telek teljesiil6senek napj6n l6p

Wba es 2024. december 31. napjiig tart6 hatilrozott id6re jdn ldtre, azzal az elt6r6sse[,

"rv aT1n[lia Szinhlz 16, pontban rdgzitett tulajdonba ad6siit kdvetden a 4. pont e) alpontja

hatSlYhtveszti'

A Felek a jelen, hat sz6mozott oldalb6l 6s 30 szhmozott pontb6l 6116 meg6llapod6st,

akaratukkal min denb en me ge gye zbt, j 6v 5hagy6 I a g iri 6k alfl.

Jelen meg{llapod6s 5 db eredeti, egym6ssal teljes egdszdben megegyez6 pdlddnyban

kdsztilt, amelyb6l 3 db a Minisztdriumn6l, 2 db pedig az Onkormtnyzatnill marad.

Budapest, 2020. SPrilis 6.

Karfcsony

mint

Gulyds Gergely
miniszter

a Miniszterelndks 6get vezetf miniszter,

mint a Budap est fei le szt ds 6 dr t fe le 16 s

rniniszter
(ph.)

fdpolgirmester
Budapest F6vf ros dnkormi nYzata

(Ph.)

Prof. Dr. Kd ikl6s

az emberi erfforrdsok mini, 'tit cid:rt fe|el6s miniszter
miniszter


