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magyarország 2015. évi központi költségveté-
sének megalapozásáról szóló 2014. évi XCiX. 
törvény módosította az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCv. törvényt (áht.). A módosítás ne-
héz helyzetbe hozott több kis színházat is. 

Az új szabályok szerint a költségvetési szerv 
gazdasági szervezetének „feladatait, ha a költ-
ségvetési szerv éves átlagos statisztikai állo-
mányi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító 
szerv, az államháztartás önkormányzati alrend-
szerében az önkormányzati hivatal vagy – az 
irányító szerv döntése alapján – az irányító 
szerv irányítása alá tartozó más költségvetési 
szerv látja el”. e kötelező döntés mellé a jogsza-
bály lehetőséget biztosít az irányító szerv részé-
re, hogy döntése alapján a 100 fő éves átlagos 
statisztikai állományi létszámot elérő költségve-
tési szervre is alkalmazhassa. A szabályváltozás 
néhány vidéki színház mellett valamennyi báb-
színházat érinti, de az utóbbi lehetőséggel – tu-
domásom szerint – csak a vörösmarty színház 
esetében élt a fenntartó.

Fentiek azt jelentik, hogy legkésőbb április 
1-jével a költségvetési szervnél megszűnik a 
gazdasági szervezet, és a gazdasági vezetővel 
együtt a feladatellátásra kijelölt másik szervhez 
kerül át.

valamennyi érintett színház azonnal a művé-
szi szuverenitása elleni támadásként élte meg 
az új szabályt, ami persze nem azért született, 
hanem a racionális, takarékos működés ideája 
hívta életre.

mi is a gond az új szabállyal? Csak néhány 
gondolat, ami természetesen nem tárja fel teljes 
körűen az előálló problémákat: 

– ha nincs gazdasági szervezet, akkor nincs 
gazdasági vezető. ha nincs gazdasági vezető, 
akkor ki lesz a legfőbb támasza, tanácsadója az 
általában nem gazdasági végzettségű művész-
igazgatónak?

– ha az „új” gazdasági szervezet élén nem szín-
házi gyakorlattal rendelkező gazdasági vezető 
áll, hanem egy, a művészeti életben nem járatos 

személy, hogyan fogja elfogadni azt a rendet (!), 
amely oly távol áll egy iskola, óvoda vagy hivatal 
működésétől.

– ha a gazdasági szervezet fizikailag is elkü-
lönül a színháztól, akkor hogyan kell szerződni 
művésszel, szolgáltatóval, hogy az új rend szerint 
minden kifizetés – valamennyi törvényes előírás-
nak megfelelően – határidőre megtörténhessen?

– stb.
A rendkívül rövid felkészülési idő, az ismeret-

lentől való félelem komoly pánikot okozott az 
érintett színházaknál. valamilyen módon minden-
ki kereste (keresi) a számára kellemetlen új rend 
alóli kibúvás lehetőségét.

többen megpróbálták igazolni a jogszabály 
adta lehetőségekkel, hogy az elmúlt évben meg-
volt náluk a 100 fő. ez természetesen csak azok-
nak sikerülhet, ahol az 1-2 fős hiányt a megbízási 
díjas foglalkoztatottakkal lehet pótolni.

Azoknál, akiknél ez nem lehetséges, komoly di-
lemmát okozott, hogy úgy tudnak megmenekülni 
ebből a kellemetlen helyzetből, ha egy huszár-
vágással átalakul a színház nonprofit kft.-vé. ez 
azonban nemcsak a saját döntésen múlik, hanem 
a fenntartó akaratán s annak testületi döntésén.

A kft.-vé való átalakulás szabályai, a más-más 
működési forma előnye-hátránya egy hosszabb 
tanulmányt is megtöltene, ezért csak címszavak-
ban, néhány fontosabb témát említek meg:

– ez nem valóságos átalakulás, mert a költség-
vetési intézmény jogutód nélkül szűnik meg, s egy 
új gazdasági társaságot alapít a tulajdonos.

– A fenntartói támogatás mértéke – általában 
– nem változik meg az új gazdálkodási formától, 
ugyanúgy bőkezűen vagy szűk marokkal ad az 
állam is, és az önkormányzat is, mint korábban. 

– tekintettel arra, hogy a társaságban nincs 
közalkalmazotti bértábla, kötelező előlépés stb., 
ezért az ilyen jogcímeken kapott- és a dologi 
automatizmus megszűnik, ezekért sokkal komo-
lyabban meg kell küzdeni a fenntartóval.

– olyan többletköltségek jelenhetnek meg, 
amelyek korábban nem voltak:

 felügyelőbizottság honoráriuma
 könyvvizsgálat költsége
 különböző adók, illetékek
 saját bérszámfejtés költsége.
– A többletköltségek, amennyiben arra nem ad 

fedezetet a fenntartó, a művészetre fordítható 
forrást csökkentik. 

– nincsenek kötött előirányzatok (létszám, bér, 
beruházás stb.).

– valamennyi korábbi dolgozó a törvény ere-
jénél fogva az új munkáltató alkalmazottja lesz, 
ahol már a munka törvénykönyve vonatkozik 
rájuk. persze az átvett dolgozók esetében a fel-
mondási és végkielégítési feltételeket mindvégig 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
szabályai szerint kell megállapítani.

– nem kell az új munkavállalókat pályázat út-
ján felvenni, nem kell őket minősíteni, nem gond 
a nyugdíjasok foglalkoztatása.

– Jelentősen megváltozik a könyvvezetés, a be-
számolás, a tervezés rendje.

A fentiek mind-mind komoly mérlegelést köve-
telnek meg a tulajdonostól és a társaságtól is, mi-
előtt meghoznák a közös döntést az átalakulásra.

mi történik akkor, ha nem sikerül sem a kellő 
létszám dokumentálása, sem pedig az átalakulás?

először is a legfontosabb, hogy a színház és a 
gazdasági szervezet feladatait ellátó intézmény 
között – a tulajdonos közreműködésével – olyan 
szabályozás jöjjön létre, amely pontosan meghatá-
rozza az egyes ügymenetek rendjét, határidejét, s 
így garantálja, hogy a kezdeti összecsiszolódás után 
már könnyedén, zökkenőmentesen szolgálja a gaz-
dasági szervezet a művészi alkotómunkát. ehhez 
természetesen mindkét fél részéről az együttműkö-
dési szándék, a megértés és a másikon való segítés 
szükséges. Az elmúlt évben önkormányzati döntés 
alapján több intézmény is került már ilyen helyzet-
be. Jó példaként említhető a Gárdonyi Géza szín-
ház, amelynél az önkormányzat gazdasági ellátó 
szervezete, vagy a Griff bábszínház, amelynél a he-
vesi sándor színház látja el a gazdasági feladatokat.
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Hogyan tovább, kis színházak?


