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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mire megy ki a játék?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Országgyűlési munkám során kiemelt figyelemmel követem szülő- és lakóhelyem, Pécs városának
fejlődését, örömeit és gondjait.

Azért fordulok most Önhöz, mert nyugtalanító hírek érkeztek arról, hogy a kormány – nevezetesen
az  Ön  által  vezetett  minisztérium  –  nem  teljesíti  szerződéses  kötelezettségeit  egyes  kulturális
intézmények finanszírozásával kapcsolatban.

Nem vitatom, hogy a rendkívüli helyzet nyilvánvalóan rendkívüli leterheltséget okoz az Ön által
irányított minisztériumnak is, és látjuk, hogy a Fekete Péter kulturális államtitkár által felügyelt
ágazatban  is  jelentős  feszültségek  keletkeztek  a  tárca  különböző  javaslatai,  intézkedései  miatt.
Mindez azonban nem jelenthet mentséget arra, hogy a minisztériumban hónapok alatt sem jut idő és
energia  érvényes  és  hatályos  szerződéses  kötelezettségek  teljesítésére,  illetve  döntések
meghozatalára.

Annak érdekében, hogy azonos ismeretbeli alapokra helyezkedjünk a probléma megvilágítása és az
alábbi kérdéseim megválaszolása érdekében, röviden összefoglalom a tényeket.

1. A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  kizárólagos  tulajdonában  álló  nemzeti
minősítésű szervezet,  amely 2021.  december  31-ig hatályos  -  előadó-művészeti  közszolgáltatási
szerződést  kötött  a  Magyar  Állammal.  A közszolgáltatási  szerződés  4.3  pontja  értelmében  a
Társaság  művészeti  és  működési  támogatásra  jogosult,  mely  támogatás  mértékét  a  4.4.  pont
értelmében  Magyarország  mindenkori  költségvetéséről  szóló  törvénye  biztosítja.  Az  előadó-
művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.



törvény  (a  továbbiakban:  Emtv)  előadóművészeti  szervezetek  állami  támogatásának  rendjét
szabályozó szakaszainak változására tekintettel, a minősítéssel rendelkező önkormányzati tulajdonú
előadóművészeti  szervezetek  állami  támogatása  kérelem  előterjesztésével,  egyeztetési  folyamat
útján valósul meg. Az Önkormányzat 2020. január 27-én az Emtv 16. § (4) bekezdésére hivatkozva
kérelemmel fordult  Magyarország Kormányához a  Pécsi Nemzeti  Színház Nonprofit  Kft.  közös
működtetése tekintetében, míg a Társaság részére a 2020. évben 270.000.000,-Ft önkormányzati
támogatást  irányzott  elő.  2019.  évben  a  Társaság  527.000.000,-  Ft  állami  és  317.000.000,-  Ft
önkormányzati támogatásban részesült. 

Információim szerint, a közös működtetés tárgyában 2020. január 27-én írt kérelemre a mai napig
nem kapott választ az Önkormányzat

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június
27. napján 10 évre szóló Együttműködési Megállapodást kötött egymással, amelynek értelmében a
Modern Városok Program keretében a Kormány többlettámogatást biztosít Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Központ
működtetése érdekében. A megállapodás részletezi 2025-ig éves lebontásban a Zsolnay Kulturális
Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének, valamint a Pannon Filharmonikusok által ellátott
kulturális  feladatok  megvalósításának  az  Állam  és  az  Önkormányzat  által  történő  közös
finanszírozása  ütemezését.  A 2020.  évre  a  Zsolnay  Kulturális  Negyed  és  a  Kodály  Központ
üzemeltetésére  az  Önkormányzaton  keresztül  a  Zsolnay Örökségkezelő  Nonprofit  Kft.  számára
1.508.000.000,- Ft állami és 200.000.000,-Ft városi támogatás került megállapításra, míg a Pannon
Filharmonikusok  Pécs  Nonprofit  Kft.  részére  412.000.000,-Ft  állami  és  150.000.000,-  Ft
önkormányzati  támogatást  irányoztak  elő  a  Felek.  Információim  szerint  az  Önkormányzat
megkötötte  a  támogatási  szerződéseket  az  Együttműködési  megállapodásban foglalt,  2020.  évre
vonatkozó városi támogatás tekintetében a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel és a Pannon
Filharmonikusok Pécs  Nonprofit  Kft.-vel.  A tárgyévi  állami  támogatás  folyósítása érdekében az
Önkormányzat és az Ön által irányított EMMI évente köt szerződést egymással. 

Az Önkormányzat 2020. január 22-én küldte meg az EMMI-nek a szerződés tervezetre – az érintett
felekkel  egyeztetve  –  tett  észrevételeit.  Információim  szerint,  sajnálatos  módon  a  szerződés
megkötésével kapcsolatos egyeztetési folyamatok 2020. január 22. napja óta állnak, ugyanis az Ön
által irányított minisztérium lassan három hónapja nem adott választ.

Tisztelt Miniszter Úr!

Úgy  gondolom,  hogy  az  Ön  által  irányított  minisztérium kivételezett  helyzetbe  hozza  a  pécsi
önkormányzatot,  mert  – ugyancsak a  hozzám eljutott  hírek szerint  – egyedül  a  pécsi  kulturális
intézmények  állami  finanszírozására  irányuló  szerződéses  kötelezettségeit  nem  teljesítette
maradéktalanul  a  minisztérium.  Ezek  után  nem  csoda,  ha  egyesek  a  minisztérium
rosszhiszeműségéről, zsarolásáról és a kormánypártok önkormányzati választásokon elszenvedett
veresége miatti pitiáner bosszújáról kezdenek beszélni.

Annak érdekében, hogy a probléma mindenki  számára megnyugtató módon rendeződhessen,  ne
kapjanak szárnyra rosszindulatú pletykák, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1



1.  Miért  nem  válaszol  közel  három  hónapja  a  pécsi  önkormányzat  fentebb  hivatkozott
leveleire? 

2. Mikor dönt végre az EMMI a Pécsi Nemzeti Színházat érintő támogatási kérelemről? 

3.  Mikor  fogja  végre  aláírni  és  kifizetni  a  Zsolnay  Kulturális  Negyed,  a  Pannon
Filharmonikusok  és  a  Kodály  Központ  működtetése  érdekében  létrejött  Együttműködési
megállapodás alapján vállalt kötelezettsége alapján a 2020. évi támogatási szerződést? 

4. Ugye az csak rosszindulatú pletyka, hogy arra játszik a kormányzat, hogy a Pécsi Nemzeti
Színház támogatásának visszatartásával kikényszerítse ki a Zsolnay Örökségvédelmi Központ
állam részére történő átadását?
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