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A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

p á l y á z a t o t  h i r d e t  

a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára  
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) és az előadó-művészeti szervezet 

vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének 
szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

előírásainak megfelelően 
 
A Pécsi Balett Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Pécsi Balett) a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában álló Zsolnay 
Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos 
utca 37.) kizárólagos tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság.  
 
A Pécsi Balett nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet. 
 
A Pécsi Balett állandó társulattal, valamint meghívott művészek bevonásával rendezett 
produkciókra szerveződő, állami, tulajdonosi és önkormányzati támogatásban részesülő, 
valamint pályázati támogatásokból működő hivatásos táncművészeti szervezet. A közhasznú 
feladatok ellátása érdekében az Állam és az Önkormányzat a Pécsi Balettel közszolgáltatási 
szerződést kötött, amely meghatározza a konkrét feladatokat és a pénzeszközöket. 
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. Az ügyvezető feladatát határozott időtartamú 
munkaviszony keretében látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, 
az Emtv.-ben foglalt eltérésekkel. 
 
Az ügyvezető feladata:  
 
A Pécsi Balett Nonprofit Kft. irányítása, gazdálkodása és hatékony működtetése, 
menedzselése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
 
Feladatai elsősorban: 
 

➢ az alapító okiratban, közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátása, 
➢ a Pécsi Balett eredményes működtetése, 
➢ folyamatos együttműködés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel a 

kulturális helyszínek optimális kihasználása érdekében. 
 
A Pécsi Balett Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének főbb adatai: 
 

- Támogatásértékű bevételek: 208 815 173 Ft 
- Saját bevételek:                       56 297 739 Ft  
- Bér és bérjellegű kiadások:   101 018 650 Ft 
- Egyéb kiadások:                    131 526 779 Ft 

 
 A 2022-es költségvetés végleges támogatási összege: 160 419 981 Ft várható az eddigi 
ismereteink szerint.  
 
A Pécsi Balett átlagos statisztikai állományi létszáma: 24 fő.  
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Pályázati feltételek: 
 

➢ szakirányú felsőfokú végzettség (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül 
a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy 
közgazdász szakképzettség.) Ezen feltétel alól a Korm. rendelet 8. § (5) 
bekezdésében meghatározott személyi kör mentesül,  
 

➢ legalább ötéves szakmai gyakorlat és legalább hároméves táncművészeti 
szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat (Szakmai gyakorlatnak minősül a 
valamely táncművészeti 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 táncművészeti szervezetnél vezetői 
vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.),  

 
a szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének 
követelménye alól 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, illetve a 
művészet tudományterületen színházművészet, tánc-és mozdulatművészet 
tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy 
mentesül, 

 
➢ legalább hároméves nonprofit szervezetnél szerzett cégvezetői tapasztalat,  

 
➢ büntetlen előélet. 

 
A pályázat tartalmi követelményei:  
 

➢ A pályázatnak tartalmaznia kell a Pécsi Balett szervezetére és működésére 
vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, az Emtv. szerinti nemzeti 
minősítésű táncművészeti szervezet kategóriába sorolás követelményeinek, 
különös tekintettel az alábbiak figyelembevételével: 

 
▪ A Pécsi Balett táncművészeti előadó-művészeti tevékenységet végez, 

melynek célja Pécs városban, Magyarországon és a határon túli 
területeken, külföldi helyszíneken igényes, értékes táncprodukciók 
létrehozása, bemutatása, repertoáron tartása, továbbá a hazai 
táncművészet fejlődésének elősegítése és minél szélesebb 
közönségréteghez eljuttatása. Tevékenységével gyarapítja a 
táncművészet értékeit, ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, 
szellemi állapotát, a hazai táncművészeti kultúrát, ezáltal a társadalmi 
önismeretet és szolidaritást, elősegíti a magyar kulturális emlékezet és 
az egyetemes tánckultúra fenntartását.  

▪ Feladata a működtetés, kihasználtság optimális tervezése, 
megvalósítása a gazdasági viszonyok, a támogatások figyelembe 
vételével;  

 
➢ A pályázatnak tartalmaznia kell részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi 

szakmai tevékenység leírását. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
 

➢ a pályázó részletes szakmai életrajzát, és a szakmai gyakorlat igazolását;  

➢ a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát;  

➢ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, (vagy a kikérésről 

szóló feladóvevényt);  

➢ állami kitüntetések, díjak felsorolása és másolatban történő csatolása; 

➢ nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) és 

(6) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról;  

➢ nyilatkozatot, hogy az Mt. 211.§. (1)-(2) bekezdésében szereplő 

összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját 
(Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, annak feltételeiről a 
munkáltató dönt.);  

➢ összeférhetetlenség fennállása esetén nyilatkozatot arra nézve, hogy 

amennyiben a munkáltató az összeférhetetlenség alól nem ad mentességet, a 
pályázat nyerteseként történő kihirdetés estén pályázó az összeférhetetlenséget a 
kinevezését követő 30 napon belül megszűnteti;  

➢ nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítésének vállalásáról;  

➢ hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban 

részt vevők megismerhetik;  

➢ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;  

➢ a pályázó nyilatkozatát a benyújtott dokumentumok hitelességéről. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

➢ angol vagy német nyelv társalgási szintű ismerete; 
➢ Balett társulatnál eltöltött minimum 10 aktív év; 

 
A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a Pécsi Balett Alapító 
Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési 
sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám). A pályázati 
dokumentáció a penzugy@pecsibalett.hu e-mail címen igényelhető. 
 
A munkaviszony kezdő és befejező napja: 2022. október 1. napjától 2027. szeptember 30. 
napjáig terjedő határozott időre szól. 
 
A munkába lépés napja: 2022. október 1. 
 
Javadalmazás: A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve az Mt. vezető állású 
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül megállapításra, figyelemmel az 
Emtv. 39/A. §-ában foglaltakra. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény 
pályázatban történő megjelölését.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 
történő közzétételt követő 30 munkanap. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:  
A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat 
meghallgatásra hívja. 
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A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő harminc 
napon belül szükséges megtartani. 
A munkakör betöltéséről - a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve - a kinevezési 
jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését követő harminc napon belül dönt. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja:  
A pályázatot postai úton vagy személyesen és elektronikusan kell benyújtani. 
 

➢ Postai úton a pályázatot a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Zsolnay 
Vilmos út 37. címére zárt borítékban 3 példányban kell benyújtani.  
A borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői 
munkakörének betöltésére” szöveget.  

 
➢ Személyesen a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. titkárságán lehet benyújtani.  

 
➢ A pályázatot elektronikusan „PDF” formátumban a jelentkezes@zsn.hu e-mail címre, 

a pályázat benyújtásának határidejéig szintén meg kell küldeni.  
 
A Pécsi Balett NKft.-nél a pályázathoz szükséges információkat Rameislné Bikki Tímea 
pénzügyi vezetőtől a penzugy@pecsibalett.hu e-mail címen lehet igényelni.  
 
 
 
 
 

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
képviseli: Bleszity Péter László 

ügyvezető 
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