
  

7. számú melléklet a 2008. évi …. törvényhez 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 14 447,1 millió forint. 
Ebből: 

a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 

ELŐIRÁNYZAT: 9 906,7 millió forint 

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, 
folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt 
alapított közhasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként 
tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi 
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 

millió forint 

Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 276,4
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 60,7
Budapest V. kerület Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 29,2
Budapest VIII. kerület Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 203,0
Budapest IX. kerület Önkormányzata (FMK Pinceszínháza) 44,1
Budapest Főváros Önkormányzata 
(Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, József Attila Színház 
Kht., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 
Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Színház, 
Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Centrál Színház Kht., 
Vígszínház) 

3 761,9

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 466,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház) 102,4

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Győri Balett) 561,6

Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 265,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 303,7
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Katona József Színház) 266,2

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 439,6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 429,7

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) 257,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(Móricz Zsigmond Színház) 266,1



  

 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 598,4
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház) 297,8

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 321,7
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Weöres Sándor Színház) 202,7

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 157,5
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn*) 70,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 264,2
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 259,9

Összesen: 9 906,7

Abban az esetben is jár a hozzájárulás, ha a helyi önkormányzat 2009. év közben az 
előző táblázatban szereplő, működtetési hozzájárulásban részesülő kőszínházát 
működtető költségvetési szervet, közhasznú társaságot, vagy non-profit gazdasági 
társaságot megszünteti és ezeket – közszolgáltatási szerződés alapján – közhasznú 
szervezet, vagy gazdasági társaság működteti tovább, de tevékenységét az önkormányzat 
a költségvetési rendeletében meghatározott hozzájárulással támogatja. 

b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 

ELŐIRÁNYZAT: 2 100,0 millió forint 

Az a) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az ott felsorolt színházak művészeti 
kiadásaihoz – a költségvetési rendeletükben elfogadott színház-támogatási előirányzat és 
a 2008. évben realizált fizető nézők száma alapján számított hozzájárulás illeti meg. 
Többfunkciós szervezet esetén a rendeletben a színházi előirányzatot az egyéb kiadási 
előirányzatoktól elkülönítve is meg kell tervezni. Az e célra felosztható támogatási 
összeg megoszlása a következő: 

– az elfogadott színház-támogatási előirányzat alapján 1 400,0 millió forint, 
– a 2008. évben realizált fizető nézők száma alapján 700,0 millió forint. 

Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjét 
2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg. 

c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 

ELŐIRÁNYZAT: 392,3 millió forint 

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, 
folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt 
alapított közhasznú társaság vagy azt követően non-profit gazdasági társaság tagjaként 
tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi 
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 

                                                 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időarányos része 
átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása cím 
4. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alcím előirányzatába. 



  

millió forint 

Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,6
Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 55,7
Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 36,3
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,8
Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 42,7
Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 33,5
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,8
Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 25,8
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,5
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 32,3
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 45,3
Összesen: 392,3

d) Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása  

ELŐIRÁNYZAT: 190,0 millió forint 

A c) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az a) pontban nem szereplő önálló 
bábszínházuk után – a 2008-ban realizált fizető nézők száma alapján számított 
hozzájárulás illeti meg. Többfunkciós szervezet esetén a rendeletben a bábszínházi 
előirányzatot az egyéb kiadási előirányzatoktól elkülönítetten is meg kell tervezni. 
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjét 
2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg. 

e) Önkormányzati színházak pályázati támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 565,1 millió forint 

E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi 
önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott – az a) pontban nem szereplő – 
nemzetiségi színházak, illetve szabadtéri színházak igényelhetik. Az e célra felosztható 
támogatási összeg megoszlása a következő: 

– szabadtéri színházakra 433,8 millió forint, 
– nemzetiségi színházakra** 131,3 millió forint. 

Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – 
kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg. 

f) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 1 293,0 millió forint 

E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján 
magánszínházak: non-profit színházi vállalkozások, valamint független színházi, tánc- és 

                                                 
** Amennyiben nemzetiségi színházak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásába kerülnek át, 

úgy a támogatás időarányos része az érintett országos kisebbségi önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy 
azt a helyi önkormányzat átadja a részére. 



  

mozgásszínházi műhelyek és az a) pontban nem szereplő befogadó színházak 
igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 

– független színházi műhelyekre 450,0 millió forint, 
– tánc- és mozgásszínházi műhelyekre 350,0 millió forint, 
– független színházi és táncszínházi befogadó színházakra 400,0 millió forint, 
– non-profit színházi vállalkozásokra 93,0 millió forint. 

Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – 
kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg. 

Kiegészítő szabály: 
Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására 
nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait. 


