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Elıterjesztés 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 24-i ülésére 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Közgyőlés 416/2010. (11.04.) számú határozatával döntött az önkormányzat 
hivatala, gazdasági társaságai és egyes intézményei átszervezésérıl szóló 
189/2010. (04.29.) számú határozathoz kapcsolódó további intézkedések 
megtételérıl. E határozat elıterjesztésében már utalás történt arra, hogy a kulturális 
intézményrendszeren belül jogszabályváltozás miatt a zenekar további mőködtetési 
formájának újragondolása is szükséges.  
 
A Közgyőlése 233/2010. (06.10.) számú határozatának 1. pontjában úgy döntött, 
hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekart 2011. január 1. napjától vállalkozó 
közintézetté alakítja. 
 
A döntés alapját a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény (továbbiakban: Státusztörvény) 16. § (1) bekezdése képezte, mely 
felsorolta a közszolgáltató költségvetési szervek típusait, meghatározva a vállalkozó 
közintézet fogalmát. 
 
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 66. § (1) bekezdésének a.) pontja a 
Státusztörvényt 2010. augusztus 15. napjától hatályon kívül helyezte, egyúttal 
módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) VII. 
fejezetét, mely a költségvetési szervek mőködésének és gazdálkodásának szabályait 
tartalmazza. 
 
A módosított Áht. VII. fejezete nem tartalmaz vállalkozó közintézet típusú 
költségvetési szervet, ez az intézménytípus tehát 2010. augusztus 15. napjától 
megszüntetésre került.  
 
Fentiek alapján a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar 2011. január 1. napjától 
vállalkozó közintézetté történı átsorolására és ilyen intézménytípusként történı 
mőködtetésére nincs jogi lehetıség.  
 
Jogszabályváltozás miatt a Közgyőlés 233/2010. (06.10.) számú határozata 1. 
pontjának és a 306/2010. (06.24.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére 
van szükség. 
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A zenekar vállalkozó közintézetként történı mőködtetése jogi lehetıségének 
hiányában is kialakítható új mőködési forma az alábbiak figyelembe vételével. 
 
Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény támogatási alapelveinek megfelelıen a 
szimfonikus zenekarok tevékenységétıl a primér elıadó-mővészeti tevékenységen 
túlmenıen elvárt a törvény támogatási elveinek megfelelı programalkotási, 
közönségnevelési, közönségszervezési és értékesítési feladatok koherens, a 
támogatási alapelveknek és a szakmai elvárásoknak megfelelı ellátása, az 
intézményben az alkotóközösség és a menedzsment kiegyensúlyozott mőködtetése. 
 
A Pannon Filharmonikusok Magyarország legkiemelkedıbb együttese a tekintetben, 
hogy e tevékenységét a legmagasabb színvonalon tervezett és szervezett szinten 
látja el: a legtöbb nagyzenekari hangversenyt és zenés színházi elıadás szolgálatát 
látja el egy intézmény keretein belül. A 100%-os humánerıforrás és menedzsment 
kihasználás a Nemzeti Filharmonikusok és Budapesti Fesztiválzenekar (mindkettı 
nemzeti alapintézmény kiemelt állami támogatással) után a szimfonikus zenekarok 
közül a legmagasabb éves állami támogatás elérését jelenti minden évben a Pannon 
Filharmonikusok, és ezzel együtt Pécs városa számára. 
 
Fontos cél, hogy a zenekar e magas státuszát megırizze a Kodály Központ 
megnyitásával összefüggésben 2011. januártól bekövetkezı változások után is. 
Ennek érdekében a zenekar alaptevékenységeinek újrafogalmazására és vállalkozói 
tevékenységekkel történı kibıvítésére van szükség. 
 
A Pannon Filharmonikusok alaptevékenységének megfelelıen alapfeladata továbbra 
is a zenemővészeti és elıadó-mővészeti tevékenység. Feladata regionális 
vonzerıvel bíró nagyzenekari hangversenyek, bérletsorozatok egész évad során 
történı, rendszeres fenntartása, egyedi hangversenyek mősorra tőzése, 
közönségnevelı ifjúsági hangversenyek rendezése, hangi és képi felvételek 
készítése. 
 
Az 1984-es alapítás óta a zenekar alaptevékenységébe tartozik a Pécsi Nemzeti 
Színház zenés produkcióiban történı közremőködés a következı paraméterekkel: a 
Pannon Filharmonikusok összesen 140 szolgálatot (próba +elıadás) teljesít egy 
évben, melybıl 40 szolgálatot opera, illetve klasszikus balettnek megfelelı zenekari 
összeállításban 48 fıvel a Pannon Filharmonikusok hangversenyzenekar teljesít (2 2 
2 2-2 2 0 0-timp-vonósok (8 6 4 4 3), 100 szolgálatot egyéb zenés színház kamara 
szimfonikus összeállításban 26 fıvel a Pécsi Szimfonietta lát el (1 1 2 1-2 2 1 0-1 
ütı-vonósok( 5 4 3 2 1); 1 2 2 1-2 2 1 0-1 ütı-vonósok (5 4 2 2 1). 
 
E vállalt mennyiségen felül a zenekar kizárólag a nagyzenekari hangversenyek 
csökkentésével lenne képes a színházi zenés szolgálatokat ellátni. 1984 óta a Pécsi 
Nemzeti Színház a zenekar számára bérleti díj nélkül biztosítja a szolgálatok fejében 
a színház épületét hangversenyek rendezésére. Az elmúlt 26 évben a zenekar 
közönsége fokozatosan nıtt, a színház épületében folyamatosan csökkent a 
hangversenyek száma, mivel a produkciók átkerültek a PTE aulába. Az elmúlt 
években a Pannon Filharmonikusok által nyújtott szolgáltatás értéke és a Pécsi 
Nemzeti Színház ellenszolgáltatása rendkívüli módon egyensúlyát vesztette, a 
Kodály Központ átadásával pedig megszőnik a Pécsi Nemzeti Színház 
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ellentételezési módjának ez a formája. Javaslom tehát, hogy a Pécsi Nemzeti 
Színház és a Pannon Filharmonikusok vezetıi dolgozzák ki az együttmőködés új 
formáját, amely mentén a zenekar és a színház egyenlı értékő szolgáltatás-
ellenszolgáltatás nyújtásával dolgozik együtt. 
 
A Pannon Filharmonikusok alapfeladatai ellátása mellett vállalkozói tevékenységeket 
kell, hogy folytasson a rendelkezésére álló humánerıforrás, tudás és infrastruktúra 
profitorientált kihasználása érdekében. A vállalkozói tevékenységek gerince az 
alaptevékenységet kiegészítı zenemővészeti tevékenységekbıl áll (zenés színház, 
zenés balett, fesztiválszervezés), de kiterjed a kulturális menedzsment 
tevékenységek értékesítésére (kommunikáció, stúdió munka), illetve a 
rendelkezésére álló, tevékenységéhez kapcsolódó infrastruktúrák vállalkozói 
üzemeltetésére is (Kodály Központ mővész büfé, CD bolt). 
 
A Pannon Filharmonikusok 2011 januárjától a Kodály Központ rezidens zenekara, az 
épület az intézmény székhelye. A zenekar az általa használt helyiségek bérlıjeként a 
területek használatáért az üzemeltetıvel történt megállapodások szerinti díjat fizet.  
 
Rezidens zenekarként évi 50 zenei eseményt rendez a Kodály Központban, mely 
események lebonyolításához szükséges infrastruktúra a Kodály Központban 
díjmentesen illeti meg az intézményt. 
 
A fent bemutatott új mőködési forma az alapító okirat több pontjának módosítását 
teszi szükségessé. A zenekar Kodály Központba történı költözésével egyidejőleg a 
székhelyváltozást az alapító okiratban fel kell tüntetni. Az alapító okirat 1. pontjában 
a Király u. 19. szám törésre kerül és helyébe a Breuer Marcell sétány 4. szám kerül. 
Az ingatlan eddig székhelyként használt helyiségei az intézmény kezelésébıl 
visszakerülnek a tulajdonos önkormányzathoz. Az alapító okirat - jelen elıterjesztés 
határozati javaslatában foglaltak szerint – kiegészül az alaptevékenység leírásával.  
 
A fent említett Státusztörvény hatályon kívül helyezése miatt az intézmények alapító 
okiratából törölni kell a költségvetési típusba sorolást, a kiegészítı és kisegítı 
tevékenységtípusokat, valamint az eddig feladatellátáshoz kapcsolódó funkció 
elnevezés gazdálkodási jogkör elnevezésre változott. E változások, valamint a 
tevékenységek kibıvítése az alapító okirat 6. és 8. pontjait érintik. 
 
A módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az 
elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján fogadja el az 
állásfoglalási javaslatot. 
 
 
 
 
Staub Ernı  
osztályvezetı 
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 
…/2010. (11.24.) számú 
á l l á s f o g l a l á s a 
 

a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar alapító okiratának módosításáról 
 
1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a 233/2010. (06.10.) 

számú határozata 1. pontjának és a 306/2010. (06.24.) számú határozatának 
hatályon kívül helyezését. 

 
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs 

zenekar alapfeladatának határozza meg a zenemővészeti és elıadó-mővészeti 
tevékenységet, regionális vonzerıvel bíró nagyzenekari hangversenyek, 
bérletsorozatok egész évad során történı, rendszeres fenntartását, egyedi 
hangversenyek mősorra tőzését, közönségnevelı ifjúsági hangversenyek 
rendezését, hangi és képi felvételek készítését. 

 
3. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a zenekar számára évi 50 zenei 

esemény megrendezését írja elı a Kodály Központban, és ezen események 
lebonyolításához szükséges infrastruktúra a Kodály Központban díjmentesen 
illesse meg az intézményt.  

 
4. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs 

zenekar alapító okiratának 1. és 6. pontjait 2011. január 1-i hatállyal módosítsa az 
alábbiak szerint:  

 
„1. Székhelye: 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.” 

„6. Az intézmény tevékenységei:  

alaptevékenységei:  
900121  Zenemővészeti tevékenység                          
900200  Elıadó-mővészeti kiegészítı tevékenység                           
479100  Csomagküldı, internetes kiskereskedelem   
581100 Könyvkiadás 
592011  Hangfelvétel készítés 
592012  Élıhangfelvétel készítés 
592014  Zenemőkiadás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai   
 
vállalkozási tevékenységei: (az össztevékenységen belül legfeljebb 30%-os 
arányban) 
476100  Könyv kiskereskedelem 
476200  Újság, papíráru kiskereskedelem 
476300  Zene, videofelvétel kiskereskedelem                                                
561000  Éttermi mozgó vendéglátás 
563000  Italszolgáltatás 
592011  Hangfelvétel készítés 
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592012  Élıhangfelvétel készítés       
702100 PR, kommunikáció  
900121  Zenemővészeti tevékenység 
900200  Elıadó-mővészeti kiegészítı tevékenység 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 
6. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs 

alapító okirata 4. pontját egészítse ki az alábbi szöveggel:  
 

„A Pannon Filharmonikusok alaptevékenységének megfelelıen alapfeladata a 
zenemővészeti és elıadó-mővészeti tevékenység. Feladata regionális vonzerıvel 
bíró nagyzenekari hangversenyek, bérletsorozatok egész évad során történı, 
rendszeres fenntartása, egyedi hangversenyek mősorra tőzése, közönségnevelı 
ifjúsági hangversenyek rendezése, hangi és képi felvételek készítése.” 
 

7. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs 
alapító okirata 8. pontjának szövegét törölje és helyébe az alábbi szöveg kerüljön:  

 
„8. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
önállóan mőködı és gazdálkodó” 

 
9. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Pannon Filharmonikusok-Pécs 

intézmény részére, feladatai ellátásához biztosított Pécs, Király u. 19. szám alatti 
ingatlanból a székhelyként használt helyiségeket az intézmény használatából, 
kezelésébıl 2011. január 1. napjától kezdıdıen vonja ki. 

 
10. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Polgármester és a Címzetes Fıjegyzı 

felhatalmazását az alapító okirat módosításának és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal történı aláírására.  

 
11. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pénzügyi Fıosztály vezetıje utasítását, 

hogy a 9. pont szerinti, mőemlékingatlan jellegénél fogva korlátozottan 
forgalomképes ingatlanrészek intézményi használatból történı kivonását a 
vagyonnyilvántartáson vezesse át, valamint az alapító okirat módosításának a 
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán történı átvezetésérıl 
gondoskodjon.  

 
12. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Városfejlesztési Fıosztály vezetıje 

utasítását, hogy a 9. pont szerinti ingatlanrészek intézményi használatból történı 
kivonását a vagyonkataszteren vezesse át, valamint a helyiségek intézménytıl 
történı átvételérıl gondoskodjon.  

 
13. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar 

és a Pécsi Nemzeti Színház vezetıje utasítását, hogy dolgozzák ki az 
együttmőködés új formáját, amely mentén a zenekar és a színház egyenlı értékő 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás nyújtásával dolgozik együtt és az együttmőködési 
megállapodást terjesszék az Oktatási és Kulturális Bizottság elé. 
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14. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar 
vezetıje utasítását, hogy a változások figyelembe vételével dolgozza ki az 
intézmény új Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és terjessze az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elé jóváhagyásra. 

 
 
 
Határidı:  2010. december 2. 
Felelıs:    Staub Ernı osztályvezetı  
Kapják:     Dr. Hoppál Péter bizottsági elnök 

            Staub Ernı osztályvezetı 
            Pavlovics Attila csoportvezetı  

                                                       Dr. Lovász Nóra vezetı-tanácsos 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


