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az Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhely: 1054 Budapest' Akadémia utca 3.
képviselő: Ba|og Zo|tán miniszter
a továbbiakban: M inisaérium'

név: Győri Balett
székhely: 9022 Győr, Czttczor Gerge|y u. 7'
képviseló: Kiss János igazgatő
cégegyzékszfunlnyilvrírrtartási szám: MAK 67 6| 42
adószám: I 67 I83 42.2.08
statisáikai szrárnjel: 1 67 183 42-9001.322-08
fenntartó önkormrínyzat neve: Győr Meryei Jogú Város
Önkormányzata
a továbbiakban: S zery ezet

(a továbbiakban együtt: a Felek)
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum:

A Felek egyezően rijgzitik, hogy a Szervezet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáÍól
és sajátos foglalkoztatrísi szabrllyairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.)
vonatkozó rendelkezései a|apjén az előadó-művészeti éilwnigazgatási szerv által EsZl031
nyilvántartási szrímon nyilvríntartásba vett, nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezet,
mely Győr Megyei Jogú Város tnkormrínyzatinak irrírryítói jogkörébe és felügyelete alá
tartozó kiltségvetési szerv, és amelynek egyes meghatiírozott pénzigyi-gazdasági feladatait a
Kulturá.lis Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ (9022 Győr, Czllczor G' u. 7.) látja el. A
Szewezet a Győri Nemzeti SzíIthéu épületében működik az fuÍnyítő-ferntartó önkormányzat
szabá|yozása, illetve a két elóadó-művészeÍj, szewezet közötti külön megállapodás szerint. A
Felek rögzítik, hogy Felek közöÍt 2012. május 2-án 17 09212012. ikt. sziímon hatrírozott időre
(2015. december 31-ig) közszol gá|taÍási szerződés jött létre. A Minisztérium nagyra értékelve
a Szervezet eddigi művészeti tevékenységét döntött jelen szerződés létrehozasríról.

2. Á szerződés célja:

2.1. A Minisáérium jelen megállapodást abból a célból köti meg, hogy ezze1 biáosítsa és
érvényre juttassa a Szewezet magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a
Szervezetnek a magyar és nemzetközi előadó-múvészeti életben betöltendő kiemelkedő és
meghaÍéLÍozó szeÍepéhez _ kü1önös tekintettel a Ínagyar nemzeti kulturrí]is identitás és
hagyomanyok őrzése, fejlesáése, valamint a kulturális érték és mintaközvetítés során kifejtett
tevékenységére _ rvződó közérdeket. E megfontoiásból a Minisáérium közszolgátatási
szerzódést köt a Szervezettel a 3.1. - 3.10. pontokban meghatarozott előadó-művészeti
szolsáltatások tartós és folvamatos biztosításiíÍa.
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2.2. A Felek rógzitik, hogy jelen szerződés az Emtv. 11. $ (2) bekezdés a) pontja szerint a
Szervezet nemzeti előadó-múvészeti szervezetté történó minősítése előfeltétele.

3. Szew ezet á|tal vál|a|t előadó-művészeti szolgáltatások:

A Szervezet táncművészeti előadó-művészeti tevékenységet végez, melynek célja Győr
viíLrosban, Magyarországon és a határon túli területeken, külftjldi helyszíneken igényes, értékes
táncprodukciók létrehozása, bemutatása, repertoiíron tartása, továbbá a hazai táncművészet
fejlődésének elősegítése és minél szélesebb közönségréteghez eljuttatása. Tevékenységével
gyarapítja a táncmúvészet értékeil, ápolja és fejleszti a tarsadalom kulturális, szellemi állapotat,
a hazai tiíncművészeti kultúrát, ezá|tal a trírsadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti a
magyar kulturális emlékezet és az egyetemes tánckultúra fenntartását. Tudatos és koncepciózus
tevékenységgel vá|la|ja a hataron tuli magyar kultura és táncművészet ápolását és
népszerúsítését, illetve a hazai nemzetiségi trírrcmúvészeti élet kibontakozásanak lehetőségét.

3.1. A Szervezet feladatainak teljesítése érdekében, tevékenysége során megfelel a
|egmagasabb szakmai minőség követe|ményeknek. Enrrek érdekében vállalja, hogy:

3.1.a) saját' állandó társulatot tart fenn;
3.l.b) saját menedzsmentet tart fenni
3.1.c) a minóségi szakmai munkához elengedhetetlen múszaki hátteret saját műszaki
kiszolgáló személyzettel biztosítja, mely személyzet alkalmas nagyszínpadi produkció
önálló lebonyolítására;
3.1'd) biaosítja a tríLrsulat fejlódéséhez sziikséges szakmai műhelymunka feltételeit,
ennek érdekében évenként legalább egy alkalommal' a tarsulat legalább 80 %-rínak
részvételével, dokumentált módon workshopot és/vagy mesterkurzust és /vagy speciális
tréninget és/vagy szakmai továbbképzést tart vagy szeryez;
3 ' 1.e) művészeti koncepciójában, évadtervében ós szereposztási gyakorlatában órvényre
juttatja a tarsulati működéshez, a művészek szakmai fejlődéséhez és egyenletes
leterheltségéhez sziikséges követelményeket;
3.1.f) társulatépítési koncepciójában hangsúlyosan érvényesíti a fiatal, pá|yakezdő
művészek pályára lépésével és szakmai fejlődésével kapcsolatos ágazati érdekeket,

3.2. Szewezet vállalja, hogy évadonként lega|ább 2 új saját' egész estés balett bemutatót,
továbbá |ega|ább 50 saját előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 22.500 fős
flzetőnéző-számot ér e|.

3.3. Szervezet vállalja, hogy repertoiírja kialakítása sorrín ápolja és életben tartja a klasszikus
és neoklasszikus balett alapjaira épülő, valamint a magyar nemzeti értékek és hagyományok
őrzését, használatát és feldolgozását szolgáló stílusokat és technikákat, továbbá törekszik a
nemzetközi táncirodalom kiemelkedő értékeinek, trendjeinek alkalmazására és bemutatásara.

3.4. Szerveze't. vállalj4 hogy repertoárja kialakítása sorrín kétévente |egalább ery kortárs
maryar koreográfiát mrisorra t;iz, ezze| is erősítve a kortárs magyar táncművek létrehozását
és bemutatását. Az adott bemutatót kiemelt eseményként kezelve kültjnböző szltlhétzi
programokkal és kísérőrendezvényekkel egészítí ki.

3.5. Szewezet"vállalja, hogy repertoíiia kialakitása soriín kiemelt figyelmet fordít a gyermek és
ifiúsági korosztríly táncművészetÍe nyitott, a tiíncművészetet szerető és értő közönséggé
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nevelésére, ennek érdekében évente legalább két ryermek- Yagy ifjúsági tánce|őadást. saját
vagy meghívott produkcióként músorára ti\z. Az évadban tervezeÍ produkció célközönségének
meghatrírozása soriín törekszik a Győri Nemzeti SzinhÍaza| egyezÍetett koncepció kialakításríra.
A gyermek- vagy ifiúsági előadásokat professzionális, tudatos pedagógiai koncepcióval
rendelkező, az adott produkcióra koncentráló és arra épülő (mozgás)színházi nevelési és/vagy
tiínc- és vagy drrírnapecagógiai éslvagy szíIthéu.pedagógiai foglalkozással egészíti ki saját és
külső szakemberek közreműködésével. E feladatát a 1e|en szerződés 5.l. pontjában
meghatíírozottaka fi gyelemmel látja el.

3.6, Szervezet vállalja, hogy repertoárja kialakítása során együttműködik a fiigget|en
táncművészeti szervezetekkel és együttesekkel, ennek érdekében évente |egalább két
kü|önbözőo az Előadó.múvészeti Iroda által nyilvríntartott fiiggetlen szeÍyezeI saj át, magas
múvészi értékű prodúcióját műsorríra tűzi.

3,7. Szervezet vállalja, hogy együttműködik és folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a
határon túli magyal táncművészeti szervezetekkel, ennek során vállalja, hogy évente lega|ább
egy hatráron túli professzionális tiíncegyüttes által létrehozott prodúciót vendégül lát.

3.8. A Szervezet vállalja, hogy évente lega|ább 10 táje|őadást tart és részt vesz |ega|ább ery
alka lom ma| hazai szittházi vagy tríncfesáiválon.

3.9. A Szervezet vállalja, hogy biáosítja jelenlétét a nemzetközi trí.Lrrcművészeti életben, ily
módon is képviselve és népszenísítve a magyar kulturát' hozzájáru|va a magyar kulturális
külpolitika célkitűzéseinek megvalósításrához' Ennek érdekében nemzetközi szakmai-művészi
kapcso|atrendszert alakít ki és tart fenn, ahazai szakmai munka nemzetközi művészeti életbe
való integrálása és folyamatos közvetítése, illetve nemzetkö zi, tincszittházi folyamatok
közvetítésével a hazai táncművészet megújításrinak elősegítése, színesebbé tétele érdekében.

3.10. Szervezet vallalja, hogy évadonként lega|ább egy sajátos karakterű országos és/vagy
nemzetközi jelentőségű e|őadó-művészeti művészeti fesztivált szeÍyez yagy szervezésében
részt vesz, melynek művészeti tervezése és szervezése során figyelemmel van a helyi és az
országos turisáikai koncepciókhoz, célokhoz való kapcsolódás követelményére is, és amellyel
helyi és regionális kulturális vonzerejét növeli.

3.1 1. A Felek rögzítik, hogy a 3.1-l0. pontokban meghatározott mutatók teljesítése során az
Emtv' 16. $ (2) bekezdés szerinti fenntartói megállapodásban előírt teljesítménymutatók is
beleértendők.

4, A szo|gá|tatások e|látását biztosító feltéte|ek:

4' l. Szervezet kijelenti, hogy a S zeÍvezet vagy fenntartója rendelkezik a 3.1. - 3.10. pontokban
meghatiirozott szolgáltatások ellátását és folyamatos nyujtását biztosító személyi és tárgyi
feltételekkel, valamint _ a 4'2. pont szerinti eszközök kivételével _ a szolgáltatások
teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközök tulajdonjogával.

4.2. A Szervezet kijelenti, hogy a birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott
eszközök haszná|atáxa, karbantartásrira és visszaszolgáltatásara vonatkozó szabályokat külön
megállapodások tarta|mazzák'
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4.3. Szervezet azEmtv. szerinti nemzeti előadó.műyészeti szervezetté történő minósítése esetén
a 3. 1. . 3. l 3. pontokban meghataro zoÍÍ. szo|gáItatások e||átáséhoz az Emtv' 17. $. ( 1) bekezdése)
és a 24. $ (2) bekezdés a) pontja alapján művészeti és működési támogatásra jogosult. A
támogatás a 15. $ (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó önkormiínyzatot illeti meg.

4.4. A Felek megállapodnak, hogy a SzervezeteÍ' 2016. é!.től a t{írgyévb en a 4.3. pont szerint
megilletó |étesítménygazdálkodási célú működési és művészeti trímogatás mértékét, ütemezését
_ a tervezhető források mértékének figyelembevételével _ Magyarország mindenkori
költségvetéséről szóló törvény biztosítja. A tiímogatás mértéke az adott évre vonatkozó, Emtv.
szerinti fe|osáási szabá|yzatban megjelenítettek figyelembe vételével kerül meghatiírozásra.

4.5. Amennyiben ezen szerződés keretein belül meghatrírozottakon túl a Minisztérium további
forriíst tud biztosiÍani, az évente külön trímogatási szerződés keretében kerül meghatarozásra.

4'6' Szervezet a fenntartójiín keresztül nyújtott _ a 4.4. pont szerinti _ éves trímogatást az Emtv.
ben meghatrírozott módon előadó.művészeti tevékenységére, valamint mÍiködési kiadások
fedezésére fordíthatj a.

5. A szolgáltatásokka| összefüggő további köte|ezettségek:

5.1. A helyi művészeti, közoktatási, közmúvelódési és trirsadalmi, közösségi szervezetekkel
való kapcsolatépítési, továbbá az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-
nevelési, művészetpedagógiai programhoz' a tantervi oktatáshoz, helyi tudsaikai célokhoz
való kapcsolódás, a gyermek., illetve ifiúsági korosztály igényes színhrízra nevelésének
gyakorlatát a Szewezet a fenntartóval kötött fenntartói megállapodásban köteles rendezni.

5'2. A kiskoruak egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a szervezet. saját, vagy
vendégelőadásaira vonatkozóan nézőtájékoztatási rendszert köteles alkalmazni. Errrrek
keretében a szinhtu saját megítélése alapján minden olyan elóadást, amely a gyermek vagy
ifiúsági korosaá|ybatxtozó nézőben félelmet kelthet, illewe amelyet korrínál fogva nem érthet
meg vagy Íélreérthet, vagy amely alkalmas a kiskoruak fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlődésének kedvezőtlen befolyásolásara, a nézók tájékoztatása érdekében ajánlott korhatár-
megielöléssel kell műsorra Ísizni' Az aj rínlott korhatár-megjelölést az érintett" előadások
promóciós anyagain (plakát, szórólap) _jól észlelhető módon _ fel kell tiintetni.

6. A szerződéskötés feltételei és a teljesítés e||enőrzése;

6'1' A Szervezet kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában
múködik.

6.2. A Felek Íögzítik, hogy a Szervezet a jelen szerződés a|áirásáig a Minisztérium részére
átadta az a|ábbi dokumentumokat, és a Szervezet ajelen szerződés aláírásával nyilatkozik anól,
hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének feltételeként a
Minisáérium iíltal meghatarozoÍI, a szeÍvezet által benyújtott egyéb dokumentumokban,
nyilatkozatokban foglaltak ajelen szerződés aláírásrínak időpontjában változatlanul fennállnak:

- a szervezet létesító okiÍatának egyszeni másolata,
. az előadó-művészeti á||amigazgatási szerv által kiadott, Szervezet nyilvántartásba

vételéról szól'ó hatétrozat. egyszení másolata,
. aláírási címoéldánv.
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6.3. A szerzódésben előírt szakmai feladatok megvaiósulásrínak igazo|ásáraazEmÍv.l7. $ (5)
bekezdés szerinti múvészeti évadbesziítnoló szolgál.

6.4' A Szewezet kötelezi magát arra, hogy az ellenózésre jogosított szervezetek és személyek
száttnétta lehetővé teszi, hogy azok ellenőrzés céljából a Szervezet nyilvríntartrísába (szátnlak'
pénnari és bankbizonylatok stb.) betekintsenek.

7. Szerződés létrejötte' szerződésszegés, a szerződés módosítása' felmondása:

7'1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szervezet nemzeti minósítése a szerzódés időtartama
alatt brírmely évre vonatkozóan megszűnik, úgy a szerződés a minősítés megszúnésével érintett
év januríLr 1.től megszűnik.

7.2. Amennyiben a Szervezet neki fel nem róható ok miatt nem tudja ellátni a 3.1.. 3.10'
pontokban meghatarozott feladatokat, úgy a Felek felülvizsgríljak ajelen szerződésben foglalt
feltételeket, és javaslatot tehetnek a szerzódés módosításara vagy megsziintetésére.

7.3. A szetződés módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti. A szerzódés
módosítása kizárólag írásban lehetséges.

7.4. A szerződés felmondásiíra rendkíviili felmondással kizfuó|ag a MinisÍérium részérőI, a
Szervezet súlyos szerződésszegése esetén kerülhet sor. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha a Szervezet a 4.4. pont szerinti tárnogatást nem az Emtv-ben meghatarozott
módon használja fel, adatszo|gáltatási kötelezettségének neki felróható módon nem tesz eleget.

7.5. A Felek vállaljrík, hogy a jelen szerződés fennállása alatt _ tekintettel a jogviszony
jelentőségére, valamint a szeÍyezet működésének zavatta|arságéra _ minden, a szerződésből
eredő vitát elsősorban tiírgyalásos úton kötelesek rendezni'

7.6. A Szervezet kötelezi magát, hogy a jelen szerzódés teljesítésével összeftiggó lényeges
körülményben - ilyen különösen az adatváltozás, valamint a Szeryezet e|len indult csőd-,
felszámolási, vagy végelszrimolási eljarás, vagy egyéb, a Szervezet megsziintetésére irányuló'
jogszabályban meghatározott eljárás _ bekövetkezett minden változást 5 napon belül a
Minisáériumnak írásban bej elent.

8. A szerződés időtarta|ma:

A Felek a szerződést a 7.1 . pontban foglaltak figyelembevételével _ hatrírozott idóre, a 2016.
január 1-től 2018. december 3l-ig terjedő időszakra kötik, egyúttal rögzítik, hogy legkésőbb
2018. augusztus 1-ig trárgyalásokat kezdenek a további szerződéskötés feltételeiről.

9. Egyéb rendelkezések:

9.1. A Szewezetj elen szerződés tétrgyátképezó szakmai és egyéb kérdésekben a Minisztérium
Kulturáért Felelős AIlamtitkárságával egyeaet.
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9.2. A Szervezet a 3.l. - 3.10. pontokbarr meghatr{rozott szolgáltatások kivitelezése során _ a
média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken. az ezeke| kapcsolatos
rekliím és PR anyagokon - köteles a Minisáérium teljes nevének, valamint a trimogatrás
tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Szervezet a
Minisáérium nevének feltÍintetésére, illetve használatára kizárólrag a jelen szerződés hatií1ya
alatt köteles.

9.3. Jelen szerződésre _ melyet a Felek képviselői elolvasrás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alríínlsukkal jóvríhagyólag elláttak _ egyebekben az Emty. és a Polgríri
Töwénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az lrényadőak.

9.4. A jelen szerződés hét darab eredeti, egymiíssal teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyekből 5 db Minisztériumnál, 1 db a Szervezetnél, t db pedig a fenntartó
Önkormányzatnál marad'

Budapest,

2l][ DE{l 1 !

(ph.)

Jóvríhagyólag:

a fenntartó

$glógzo)tén ,?,)

,s-áiniffi K
H*tl --.{

a (plffi}á T.'%,üy^'"V



The tasks and activities of The Ballet Company of Győr as an 

organisation supplying public functions 

 

The Ballet Company of Győr is an art organisation whose mission is to produce and represent 

dance art performances in Győr, in Hungary and foreign countries. 

The main characteristics of the ensemble is to try to emphasise that the language of dance is 

international and universal, but on the other hand they represent their town Győr and the 

Hungarian culture as well in and beyond our borders. 

In furtherance the mission of The Ballet Company of Győr is to help the Hungarian dance art 

to develop, to take an enormous responsibility to show our traditional colours to the audience. 

The ensemble propagates and enlarges the Hungarian society’s cultural and mental state, 

develops the Hungarian dance art culture, promotes Hungarian society’s self-knowledge and 

solidarity, potentiates the Hungarian cultural memory and approves the  universal dance 

culture. 

As they maintain traditional dance theatre elements and contemporary vibes with the highest 

professional quality, their productions are engaged to actual social corporate missions too. 

 

With its conscious activity The Ballet Company of Győr takes responsibility for: 

 maintaining its own ensemble 

 maintaining its own management 

 maintaining its own technical staff 

 representing at least two new whole evening performances with outstanding technical 

virtuosity per season -with at least fifty repetitions 

 representing one contemporary art performance in every two seasons 

 regarding to the high priority of the education aims of the youngest generation -to 

become art recipient and open-minded future audience- The Ballet Company of Győr 

is creating at least two dance choreographies for children and youth engaging the 

youngest audience to the physical activity of dance art 



 the ensemble is constantly in touch with Hungarian dance organisations in and beyond 

our borders 

 The Ballet Company of Győr is in a continuous work relationship with international 

dance organisations and foundations to safe its presence in international dance art 

circulation 

 organising at least one art-performing festival per season respecting local and national 

tourism aims and to enlarge the cultural attraction of local and national values 

 hosting  at least one professional dance art production per season and cooperatewith 

Hungarian and international dance art organisations 

 


