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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 708/2015.(XII.17.) határozatának 
melléklete 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A DUNAÚJVÁROSI BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA 
IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) alapján pályázatot hirdet a dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.) igazgatói 
munkakörének betöltésére. 
 
Az intézmény: 
Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-számviteli feladatait a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. A Színház az előadó-művészeti 
államigazgatási szerv által ESZ/140 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, 
önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet.  
A Színház a hivatkozott nyilvántartás alapján a művészeti tevékenységének jellege 
szerint „Színház, kéttagozatos színház, próza, tánc” megjelölésű. 
Az intézmény működteti a Pentele Klubházat is. (Dunaújváros, Magyar út 25.)  
 
Foglalkoztatás jellege:  
A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Az igazgató 
feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
39-43.§-ai, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető 
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. 
 
A vezetői munkakör betöltésének feltételei:  

 szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a 
felsőoktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, továbbá jogász, illetve a közgazdász 
oklevéllel tanúsított végzettség), 

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat (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), 

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a pályázó személyes motivációját, 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 

 a pályázónak a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza szervezeti, 
vezetési, működési struktúrájára vonatkozó elképzeléseit, 

 a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai 
elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,  

 az alkotótársak felsorolását, figyelemmel a szervezeti felépítésre és személyi 
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feltételekre,  

 a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához szükséges 
gazdasági stratégiát 

 bérigény megjelölése(havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb 
személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban. 

 
A pályázathoz kérjük csatolni:  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait, 

 a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolásokat, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2012. évi I. törvény 211.§-a szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn, 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat 
tartalmát megismerhetik, 

 hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről, 

 nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

 nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.  
 
A munkavégzés helye:    Dunaújváros, Bartók tér 1. 
 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2015. évi eredeti előirányzatai: 
 
                    E Ft 

Kiadások összesen:      280.652 

Személyi juttatások:  92.184 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó 21.240 

Dologi kiadások 160.029 

              Ebből előző évről áthúzódó 1.095 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 

Egyéb működési célú kiadások 2.500 

Beruházások 3.937 

Felújítások 0 

Egyéb felhalmozási kiadások 762 

Bevételek összesen: 280.652 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.000 

Működési bevételek 66.422 

Működési célú átvett pénzeszközök 21.000 

Finanszírozási bevételek 187.230 

Ebből előző évről áthúzódó 1.095 

 
 
A színház művészeti arculatával, művészeti vezetési módjával, 
teljesítménymutatóival, foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények: 
 
A hatályos Fenntartói megállapodásban foglaltak szerint a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza folyamatosan biztosítja a kiemelt minősítésű besorolás 
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megőrzését, ennek érdekében: 

 A Színház évadonként legalább 3 bemutatót és legalább 110 előadást tart,  
melynek megvalósítása során legalább 25.000 fős fizető nézőszámot ér el. A 
Színház saját előadásainak aránya 70 %. 

 
a) a tánctagozat évadonként minimum 1 önálló bemutatót hoz létre, és közreműködik 
a színház zenés-táncos előadásaiban,  
 
b) évadonként legalább 10 balett- és táncelőadást tart. 
 
c) a saját játszóhelyén legalább 40 stúdiótermi előadást tart évadonként. 
 
d) együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar 
előadó-művészeti szervezetekkel. 
 

 A Színház évadonként legalább 15 alkalommal állandó játszóhelyén kívül 
belföldön, a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban is, illetve 
külföldön a Kárpát-medence magyarlakta területein játszik.  

 

  A Színház évadonként legalább nettó 25 millió Ft jegyár- bevételt realizál.  
 

 Repertoárja kialakítása során a Színház kiemelten kezeli a kortárs és 
klasszikus magyar szerzők műveinek rendszeres bemutatását. Kiemelt 
figyelmet fordít a magyar színházi hagyományok bemutatására, ápolására, 
azaz: 

a) a kortárs és klasszikus magyar szerzők művei bemutatásának koncepciója 
egyfelől a magyar drámai hagyományok, valamint a magyar nyelv és kultúra 
korszerű színházi formanyelven való „közelebb hozása” a mai nézőhöz, elsősorban a 
gyerek-és ifjúsági közönséghez, 
b) a kortárs magyar dráma bemutatásának központi hely jut a színházi évadok 
tervezésénél, 
c) a klasszikus és kortárs művekből készült bemutatók kiemelt helyet kapnak az írott 
és elektronikus sajtó, és a különböző marketing tevékenységek segítségével, 
d) a bemutatókhoz, azok természetéből fakadóan, drámapedagógiai, feldolgozó 
foglalkozások köthetők, elsősorban általános iskolások és középiskolások számára, 
e) repertoárja kialakítása során a Színház megkülönböztetett figyelmet fordít a 
társulatépítő műhelymunkára, a társulat tagjainak motiválására, művészi fejlődésére, 
tréningekkel, kurzusokkal, pedagógushajlamú elismert színházi művészek 
meghívásával segítve a tagok fejlődését.  
 

 A Színház évadonként legalább 2 különböző korosztálynak szóló gyermek és 
ifjúsági bemutatót tart. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági 
korosztály színház- és művészetszerető és értő fiatalokká nevelésére, ennek 
keretében a hagyományos magyar színházművészet értékeinek és 
eredményeinek bemutatására, megismertetésére.  

 

 A Színház folyamatosan gondoskodik arról, hogy a Színház társulatához 
tartozó művészek szakmai fejlődése biztosított legyen. Ennek érdekében 
folyamatosan biztosítja a társulat fejlődéséhez szükséges szakmai 
műhelymunka feltételeit, művészeti koncepciójában, évadtervében, 
szereposztási gyakorlatában a társulati működéshez, a művészek 
fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja. Társulatépítési 
koncepciójában hangsúlyosan érvényesíti a fiatal, pályakezdő művészek 
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pályára lépésével és szakmai fejlődésével kapcsolatos ágazati érdekeket.   A 
minőségi szakmai munkához elengedhetetlen műszaki hátteret saját műszaki 
kiszolgáló személyzettel biztosítja, mely személyzet alkalmas a színházi 
produkciók önálló lebonyolítására. A Színház gondoskodik a munkavállalók 
szakirányú továbbképzéséről. 

 
Munkabér és egyéb juttatások: 
A vezető munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka 
Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján 
történik.  
 
A munkakör ellátásának időpontja: 
A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja 2016. július 01-
je. Az igazgató kinevezése 5 év határozott időtartamra, 2021. június 30-ig szól. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu) való közzétételtől 
számított 30 nap.  
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: 
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző a 06/25 544-151 telefonszámon, vagy a 
bokor@pmh.dunanet.hu e-mail címen, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” 
épület. 
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy nyomtatott példányban, továbbá elektronikus adathordozón (CD), 
zárt borítékban, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1.) „Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgató” jeligére kell benyújtani.  
 
A pályázatok elbírálásának rendje: 
A pályázatokról az Emtv. 39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság a 
pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül meghallgatja, majd Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati határidő lejártát követő első közgyűlésén 
dönt a munkakör betöltéséről. Eredményhirdetés a közgyűlést követő 10. munkanap. 
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