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I. Bevezetés

A Szervezeti és Működési Szabályzaí (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a Társaság Alapító Okirata, valamint Közszolgáltatási
Szerződése alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a

munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.

Az SZMSZ a Társaságra, működésére jellemző, hosszabb időre érvényes alapelveket és

előírásokat, a Társas ág irányitási rendszerét, szewezeti felépítését, általános működési
rendelkezéseit, belső szabályozásait, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, a feladat és
jogköröket, a dolgozók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az SZMSZ betartása (betarlatása) a Társaság vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű
kötelessége.

il. A Társaság főbb adatai

A Társaság cégneve: Váci Dunakanyar SzinházNonprofit kft

A Társaság rövidített cégneve: Váci Dunakanyar SzinházNonprofit Kft.

A Társaság székhelye: 2600 Yác, Március 15. tér 1 1,

A Társaság postacíme: 2600Yác, Március 15. tér 11. Pf.: 91.

A Társaság telephelye: 2600Yác, Dr. Csányi Lászlő krt. 58.

A Társaság tevékenységi köre:

A társasság tevékenységi köreinek tagozódása a következő:

A társaság közhasznú tevékenységei:

Főtevókenység: 90.0l Előadó-művészet

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szőrakoztatás szabadidős tevékenység
90.03 Alkotóművészet
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
85.52 Kulturális képzés
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.10 Iskolai előkészítő oktatás

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

56.29 Egyéb vendéglátás
73.|I Reklámügynöki tevékenység
82.30 Konferencia, kiskereskedelmi bemutatók működtetése
59,13 Film, video- és televízió program terjesztése



59.11 Film, video- és televízió műsor gyártása
59.12 Film, video- és televízió műsorfelvétel utómunkálatai
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvrány kiadása
47.6I Könyv kiskereskedelem
47.62 Ú3ság, papíráru kiskereskedelem
47 .63 Zene, videofelvétel kiskereskedelem

A tarsaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jel'legű, vállalkozási
tevékenységét aközhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait
nem veszélyeztetve v égzi.
A tarsaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatűra
szerinti me ghatár o zásár a, mó do s ítására.
A társaság közhasznú tevékenysége során aközhasznú szetvezetekről szóló 2011.. CLXXV
tv. szerint fejti ki tevékenységét, A társaság tevékenysége során olyan
közfeladatokatlközszolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairől
szőlő 2011. évi CLXXXX. tv. 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében állami
szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.
A fentiekben meghatarozott tevékenységek az a|ábbiak:

a, nevelés, oktatás, képességfej lesztés, ismeretterj esztés
. programtámogatás

b,kulturális tevékenység
. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

szabáIyairől szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti befogadó szíttház

működtetése
o egyéb előadó-művészet működtetése
. kulturális turizmus

c, kulturális örökség megóvása
o közművelődési szintér, intézmény működtetése

1, A Tarsas ág közhasznú tevékenységei :

A Tarsaság tevékenységi körének - és ezen belül a közhasznú tevékenységének -
tagozódása az I99]. évi CLVI. törvény 26. § b) és c) pontja (a továbbiakban Kszt.) alaPjart

az alábbiak szerint kerül meghatttrozásra:
a) A Kszt. 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenvsée

a Kszt. 26. § cl5. pontja szerinti kulturális tevékenység:
90.0l Előadó-művészet
90,02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szőrakoztatás szabadidős tevékenység
90.03 Alkotóművészet
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
85.52 Kulturális képzés
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.10 Iskolai előkészítő oktatás



56.29 Egyób vendéglátás
73,1I Reklámügynöki tevékenység
82.3 0 Konferencia, kiskereskedelmi bemutatók működtetése
59.13 Film, video- és televízió program terjesztése
59.1 1 Film, video- és televízió műsor gyártása
59.12 Film, video- és televízió műsorfelvétel utómunkálatai
59,14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvany kiadása
47.6l Könyvkiskereskedelem
47.62 Úlság, papíráru kiskereskedelem
47.63 Zene,videofelvétel kiskereskedelem

b)
A társaság által végzett, fentiekben megjelölt cél szerinti - üzletszerű gazdasági -
tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenys égét aközhasznú
tevékenység elősegítése érdekében, a társaságközhasznú céljait nem
veszélyeztetve végzi.

A Tarsaság cégbírósági nyilvántartási száma: 13-09-160518
A Tarsaság számlájátvezető pénzintézet és a pénzforgalmi jelzőszáma:

oTP 11784009-20602783

A Társaság statisztikai száma;

A Tarsaság adőszáma:

24l88I66-900I-572-I3

24188I66-2-13

A Társaság felügyeleti hatósága, a Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága

Az Alapitő Okirat időtartama: határozatlan

ilI. A Társaság célja

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatokatlközszolgáltatást lát el, amelyekről
a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. 8. §-a, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1991. évi
CXL. tv. értelmében állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

A fentiekben meghatározott tevékenységek, melyeket a Társaság célul tűzött ki, az
alábbiak:
a) nevelés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés
- programtámogatás
b) kulturális tevékenység
- az előadó-művészeti szervezetek tétmogatásátról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCX. törvény szerinti befogadó szinhia működtetése
- zeneművészet működtetése



- táncművészet működtetése- egyéb előadó-művészet működtetése- kulturális turizmus
c) kulturális örökség megóvása
- közművelődési színtér, intézmény működtetése
A Váci DunakanYar SzÍ.tlház befogadó szinház és egyúttal olyan közösségi színtér, melyelláda az Önkorm'ánYzatközművelőáési, művészeti tevZlenységet támogató feladatait.

A Társaság e tevékenysége vonatk ozásábanközhasznú társaság.
A Trársaság kÖzvetlen Politikai tevékenységet nem folytat, szeryezete prártoktól fliggetlen ésazoknak támogatást nem nyújt.

IV. Cégsegyzés, a Cég képviselete

A Társaságot az ÜgYvezető önállóan képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok előtt. Azügyvezető jogkörét az igyek meghatározott csoportjára
nézve a társaság dolgozóira , vagy más személyre 1s átruházhatja.

A cégjegYzés ÚgY történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult űgyvezető a Tarsaság
cégnevéhez saj át névaláírását csatolj a.
A,Társaság cégjegYzésére további dolgozók is felhatalm azást kaphatnak, a cégjegyzési joggal
felruházott alkalmazottak a cégjegyzésre azonban csak ketten-ketten egyúttJien-iogosut-tát.
Az ÜgYvezető távolléte esetén köteles a helyettesét írásban kijelölni, és erről á írlrsasag
do l gozó i t táj éko ztatni.

A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető további személyeknek (dolgozóknak) külön
szabálYzatban rÖgzített feltételekkel meghatalmazást adhat. A Társaság bankszámlája feletti
rendelkezéshez a Társaság szárrúájahoz bejelentett, alűrási joggal retrutrrlzott két dolgozó
e gyüttes aláir ása sziikséges.

V. A Társaság §zervezeti felépítése

A Tarsaság felépítését az Alapitó Okirat, valamint a Szewezeti Felépítés (l. számú melléklet)
tartalmazza. A modell kijelöli a feladatokat, valamint a munkáviszony szerinti alá és
ftjlérendeltségeket. A feladatok munkaviszony keretében, illetve vállalkozási, megbízási
jogviszonyban is elláthatók.

Az AlaPitő Okirat által meghatározott, a Társaság munkáját irányító és ellenőrző személyek
és szervezetek:

A. Alapító tag
B. Ügyvezető
C. Felügyelő Bizottság

A. Az Alapítő tag:

A Váci Dunakanyar SzínhénNonprofit Kft alapítój aYác Város Önkormányzata.



Az AlaPÍtő hatáskÖréb e tartoző kérdésekbe n az alapító önkormán yzati képviselő_testületiÜlésen határozattal dÖnt, és enől az ügyvezetőt ínísban értesíti. Az alapítő kizárólagoshatáskÖrébe tartoznak mindazok a kérdósek, amelyeket a torueny a taggyűlés kizárőlagoshatáskÖrébe utal. A _társaság igyvezetője évente iegataúb egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

A dÖntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv,valamint a legfobb szervneknem minősÜlő kéPviseleti szerv véleményének-megismerésére. Az alapitó a társaságműkÖdésével és gazdálkodásával összeftiggő kérdés[orben az alapító vezeíő szervénekÜlésére a felÜgYelő bizottság elnökét es ta§ait -véleményezósi joggal- köteles meghívni.A véleményezési jog az úgyv ezetőtis megilleti

A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásár ól az alapítő _a
számviteli tÖrvényben foglaltak betartásával- kcltelJs gondoskodni. A számviteli törvényszerinti beszámolóról és az adott eredmény felhasználái aról atarsaság legfőbb szerve csak
a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A kÖzhasznú jogálláshoz kaPcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közbasznújogállásának megszerzésének időpontjától jogosuit.

A véleménYezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a
vél eménYezési j o g j o go sultj ainak el őzete s hozzáj ánul ásával lehet eltérni.
Az Ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvóny szerinti beszámoló
és közhasznúsági jelentés elfogadásara.
Nem kell figYelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosuldának a
véleménYét beszerezni akkor, ha az alapitő döntésének tervezete kötelézetts ég vagy
felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely mas előnybón
részesíti, illetve ? megkötendő jogügyletben egyeúkent ád"k.lt, vagy valamely
véleménYezési jog jogosuldáv al a teruezet szerint szerződéstkell kötni, uugyái ellen pert
kell indítani,

Az alapítői döntés tervezetét az alapítő az ügyvezetőnek küldi meg. Az ülésre a
meghívottakat az alapító köteles összehívni. Az alapítő a döntéstervezetethaladéktalanul
kÖteles az úgyvezetőnek atadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia
kell.
A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie.
AmennYiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs Jelen, az ügyvezető
kÖteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismet"lt ,ilé, az ered,eti
Ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az igyvezető, azonos napirendi
pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.
A kÖzhasznú társaság tevékenységével és gazdá|kodásával kapcsolatos alapítói döntések
nYilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények illetve az Úésről készült
j egyzőkönyvek nyilváno sak.
Az Ülésekről az alapítő jegyzőkönyvet készit. Az ülésen készített jegyzőkönyvet a tag és
az igYvezető Írja alá. Az alapitő az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos
nYilvántartást vezetni , (határozatok könyve) A határozatok könyve nyilváno s. Ai alapítő
vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden
olYan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos.



Véleményezési j o g g}zakorlása:

AmennYiben az alapítÓ által hozott döntések tewezetének véleményezését a felügyeló
bizottság elnÖke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkór az alapítő köteles
dÖntésének tewezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismerteini. Az igyvezet| köteles az
alaPÍtói dÖntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. rógosult az alapítő a
dÖntéstervezetek közvetlen megküldésére az igyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak.
Az igYvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek 8 napón beltil írásban a
dÖntést hoző tagnak megküldeni. A felügyelő bizottság a tarsaság székhely ére címezve az
ÜgYvezetőn keresáül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos hataridő
betartásának figyelembe vételével. Az igyvezető az utóbbi esetben haladéktálanul köteles
az alapítőnak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

B. Ügyvezető:

A tarsaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az
Ügyvezető - a társaság taggyűlésének tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az igyek
meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatla. Az űgyvezető
irányitja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság dolgozói felett a
munkáltatói jogokat.
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapitó ügyvezetője, illetve
képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságanak elnöke és tagja. Az űgyvezető köteles a
tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a tarsaság üzleti könyveibe és irataiba
való betekintést lehetővé tenni.

Azügyvezető:

képviseleti jogosultsága önálló, igy önállóan képviseli a Társaságot harmadik
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt,
felügyeli, irányitja és szervezi a működést,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkavállalók felett,
meghatározzaésalakítjaaSzínhíuművésziarculaíát,
ir ány ítj a a gazdálkodási tevékenysé get,
kapcsolatot tart a szakmai szewezetekkel, a felügyeleti szervekkel.
a társaság gazdasági és adminisztratív feladatainak irányítása és ellenőrzése,
a társaság eredményességéhez, likviditásához és gazdaságosságához szükséges pénzügyi
tevékenysé g tervezése, ir ány ítása é s ellenőrzése,
a gazdasági és pénzügyi információ ellátás koordinálása,
a pénzügyi egyensúly figyelése
alejárt kintlévőségek és kamatok behajtása, szükség esetén a peresítés kezdeményezése,
a zárlati munkák megszervezése, az éves beszámoló, a mérleg és vagyonkimutatás
elkészíttetése,
az izleti tervekhez, közhasznísági és ügyvezetői jelentéshez sztikséges kigyűjtések,
információk biztosítása,
a tulajdonos, a Felügyelő Bizottság által kért kimutatások és kigyűjtések elkészíttetése,
afőpénztár és a jegyirodaipénztán tevékenységének irányítása és ellenőrzése



1. Azügyvezető kötelességei különösen:

a) az lúzleti könyveket szabályszerűen v ezeti,
b) a Tarsaság Ügyeiről az alapító tagnak felvilágosít ást,táiékoztatást ad,
c) a Társaság beszámolójáról, vagyonkimutatásának é, közhasznűsági jelentésének

elkészítéséről gondoskodik,
d) az alaPitő okirat módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok

v áltozását bej elenti a Cé gbírós ágnál,
e) az alaPÍtő által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a

döntések nyi lváno s s ágr a hozatalár őI,
0 gondoskodik a tarsaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való

betekintésről, illetve azokcől felvilágosítást ad, Alapítói engedéllyel.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére
megkÜldeni. Az ügyvezető az iratbetekintésről külön nyilvántartási vezet, melyből
megállaPÍtható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének
ideje.

Azűgyvezető az alapítói döntéseket,határozatokat köteles vezetni. Ahatározatot el kell látni
keltezéssel, folyamatos sorszámmal.

Az Ü gy v ezető ezen me gbízatását me gbízás i j o gvi s zonyb an l átj a e l.

C. Felügyelő Bizottság:

A Felügyelő Bizottság legfeljebb 3 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:

a) megvizsgálja és véleményezi az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoző lényeges
előterjesztést,

b) írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről,
c) ellenőrzi a nonprofit társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az

ügyvezetőtől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a tarsaság könyveibe
é s iratai ba b eteki nthet, azokat me gv izs gálhatj a,

d) véleményezi az olyan szerzódések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével,
vagy azok közeli hozzátartozójával köt,

e) jóváhagyja a 30 millió Ft értékhatárt meghaladó jogügyleteket,

0 ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött
szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanultájékoztatni az alapitót.

g) a Felügyelő Bizottság köteles az ügyvezetőt tqékoztatni és az alapítő döntésót
kezdeményezni,ha arről szercz tudomást, hogy
o a Társaság működése során olyan jogszabáIysértés, yagy a Társaság érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése,
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az igyvezető, illetve az
alapítő tag döntését teszi szi,ikségessé;

o avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.

l.

2.



3. A Felügyelő Bizottság működése

?) A FelÜgYelŐ Bizottság testületként jár el,tagjai sorából az Alapítőelnököt választ.b) A FelÜgYelő Bizottság határozatképes, halralamennyi tagja jelen van. Hatfuozatai1
egyszerű szótöbbség gel hozza.

c) A FelÜgYelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülését _ az ok
és cél megjelÖléséve|- az Alapítő tag írásban kérheti. A Felügyelő Bizottsag ehöke akérelem kézhezvételétől számított 
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napon belül köteles átózkedni a 

-Bizottság
ülésének legkésőbb 30 napon belüli összehívásáról.

d) A Felügyelő Bizottság egyebekben azűgyrendjét maga állapítjameg.

4, Ha a FelÜgYelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, atársasági szerződésbe, illetve a gazdasági társáiág legfobb ,rgJrei.t határozataiba
ÜtkÖzik, vagY egYébként sérti a gazdusági társasá!, éúekeit, összehívja a gazdasági
társaság legfőbb szervének rendkívüli üléséi, ésjavasiátot tesz annak napiróndjérÓ.

A FelÜgYelő Bizottság jogosult az Ügyvezetőtől a társaság ügyeire vonatkozóan jelentést
kérni.

VI. Avezető munkatársak (vezetők) hatásköre és felelőssége

A tarsaság vezetőinek irányítása azűgyvezető hatáskörébe tartozik.

A beosztott dolgozók munkájának irányítását azÜgyvezető és a vezetők- megosztott, illetve
átruházott hatáskönel - közösen látjak el.

A vezetők tevékenységükért a polgári jogi felelősség szabályai szerint, amennyiben
munkaviszonyban állnak, úgy a munkajogi felelősség szabályai szerint felelnek.

A Szinhaz tevékenységének irányításában az alábbi vezetők vesznek részt:

1) Produkciós és működési igazgatő
2) PR és marketingvezető
3) Művészeti titkár

A vezetőkre érvényesek a munkaszervezet vezetők jogaira, kötelességére és felelősségére
vonatkozó előírások is.

l ) Produkciós és működési ieazgató

Feladatait az Ű gyv ezető közvetlen irányításával látj a el.
Azirányitása alá tartoző területeken tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tevékenységet.

Feladata:

- irányítja és szervezi a saját és koprodukciós előadások, a próbák és előadások műszaki
lebonyolítását,



:,X|*:|",9ik,a 
befogadott próbák és előadások, projektek műszaki lebonyolításának

eloKeszlteserol, megszervezéséről.
- szerYezi és iránYÍd a a színpadi műszaki tevékenységet, melybe nem ;p1rtozik bele az űj

bemutatók szcenikai feladata,
- biztosítja az általa irányított szervezeten (gondnokság) keresztül a Társaság kezelésében

l é vő épül et állagának me gő rzé s ét, karbantart ását, izemeltetó s ét,- gondoskodik az ingatlanok funkciójának megfelelő karbantartásról, az ingatlanok
megbízhatő üzemeltetéséről, a viz-, az energia. a klíma és egyéb épületg?pészeti
rendszerek működőképességéről, az épúletek takarítás énól, valarrlit t a uugyo.rrréd"l..r,
megvalósításéről,

- előkészíti az éves rendszeres és eseti felújítási munkákat és ellenőrzi azt,- ellenőrzi igazolja a műszaki jellegű teljesítéseket,
- ellenőrzi és igazolj a a műszaki tevékenys éghezkapcsolódó költségeket,
- irányítja atűz- és munkavédelmi tevékenységet,
- tartja a kapcsolatot a külső műszaki partnerekkel és szakhatóságokkal,
- teljesíti a tulajdonos által kért adatszolgáltatásokat,
- vezetőként szakterületén folyamatosan, egyébként alkalmankénti felkérésre képviseli a

Színhénat.
- Felelős a színházban a munkavédelmi, illetve tűzvédelmi követelmények feltételeinek

megteremtéséért
- Feladata a színház egész területén a munkavédelmi előírások végrehajtás a, irányítása.

A Szervezeti Modell alapján irényitása alá lrrrtoző alkalmazottak esetében gyakorolja
munkáltatói jogokat (kivéve a bérgazdálkodási jogkört) és fegyelmi jogkört, a vállalkozók
tevékenységének irányítása és ellenőrzése esetében telj es j ogkönel jár el.

2) PR és marketing vezető

Feladatait az Ü gyv ezető közvetl en irányitásával látj a el.
Azirényitása alá tartoző területeken tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tevékenységet.

Feladatkörében:
- Irínyitja a szirthán külső megjelenítését, propagandáját (plakátok, műsorfiizet,

f énykép ezés, m e ghívók, stb. me grende l őj e, táj éko ztatók szerv ezőj e) .

- Feladata továbbá a színház eseményeit, a művészek munkásságát tükröző sajtő és színlap,
fénykép, dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése, megőrzése, ilyen irányű
tájékoztatást kérő szervek i gényeinek ki elé gíté se.

- Az ügyvezető igazgatőval közösen elkészíti a szitlház éves, illetve évadonkénti
műsortervét.

- Koordinálja és felügyeli aszinház művészi és művészeti dolgozóinak művészetimunkáját,
asqát és befogadandó előadások színvonalát, minőségét.

- Az ügyvezető igazgatő tanácsadója a színház művészeti feladatainak megvalósításában, a
műsor terv kialakításában és teljesítésében.

- Az intézmény tevékenységébez kapcsolódó kommrrnikációs feladatok ellátása,
kapcsolattartás, sajtóközlemények megirása, sajtómegjelenések koordinálása,

- közönségszervezésirányítása
Feladatkör ébe tartozik továbbá a Y áci D u nakanya r Színházz

- ismertségének fenntartása és növelése
- honlap frissítése és karbantartása
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- e-mail adatbáziskarbantartása
hírlevelek §zerkesztése és heti rendszerességel való megjelentetése
Facebook oldal frissítése, karban tartása
F izetett hirdetések (Facebook, Goo gle, Youtube) megvásarlása
vásárlásÖsztÖnzés: nyereményjátékok szervezése, kupon és ajándékutalvány rendszerének
karb antartása, új ítás a
kérdőíves felmérés stratégiai kialakítása, beérkezett kérdőívek elemzése
kérdőíves felméré s alapj án a következteté sek levonása, akcióterv készítése
helyi és országos sajtóval való kapcsolattartás
sajtóban megjelenő hirdetések megrendelése
ismertségnövelő cikkek írása, sajtóközlemények szerkesztése
plakátszerkesztés
megjelent anyagok archiválása
grafi kussal való kapcsolattartás
brief összeállitása a keatív anyagokhoz
nyomdai anyagok ellenőrzése, jóváhagyása
kapcsolattartása a nyomdákkal, megrendelések elkészítése
köztenileti hirdetések megszervezése, lebonyolítása
nézői visszajelzések, panaszok megválaszolása
adott eseményhez fíiződő nagyobb média kampany teljeskörő megszervezése
prezentáciők összeállítása, szerkesztése
pály azatír ásban való közreműködé s
nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása

A Szervezeti Modell alapján irányítása alá tartozó alkalmazottzrk esetében gyakorolja
munkáltatói jogokat (kivéve a bérgazdálkodási jogkört) és fegyelmi jogkort, a vállalkozók
tevékenységének irányitása és ellenőrzése esetében teljes jogkonel jar e1.

3.. Művészeti titkár

Közvetlen felettes : Ű gyv ezető igazgatő
- Azigyvezető igazgatő közvetlen munkatársa.
- A szírtház művószeti vezetése, az igyvezető igazgató intézkedéseinek végrehajtója,

biztosítja a szinhén és a tájékoztatási szervek közötti állandó kapcsolatot, a szir.thén
működésére vonatkozó dokumentációs anyagot őrzi. Koordinációs feladatokat is elláí, a
színhaz különböző rószlegeinél.

- Tiszteletjegyeket az ar-ra illetékeseknek kiadja, és arról rendszeres nyilvántartást vezet,
ebben a körben együttműködik a jegypénztánal.

- Szereposztás tárgyában végrehajtja a rendező döntéseit, biztosítja a darab szövegkönyvét
és a zeneanyagok beszerzését.

- A színészek, karmesterek, rendezők, korrepetítorok külső elfoglaltságát egyezteti a
szinházi e l fo gl altságukkal .

- Nyilvántartja és egyezteti a rendezők, karmesterek, koreográfusok próbaidejét, a próbák
helyét és idejét, gondoskodik a próbarend napi kiírásáról. Az igényeket az aíía
rendszeresített próbakönyvbe bejegyezteti.

- Megszervezi és végrehajtja a darab és szereplőváltozások miatt szükséges intézkedéseket.
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- Feladatatovábbá a szitthé.a eseményeit, a művészek munkásságát ttikrö ző sajtőós színlap,fenYkéP, dokumentumok Összegyűjtése, rendszerezése, megőrzése, ilyen irányú
táj éko ztatást kérő szerve k i gényeiú [i. l e gite...- NYilvántartja M idegen rendező sre.vik áltat tartott rendezvényeket, terem és
próbai gény í, ezeket a szinhéa munkáj ával e g yezte ti .- A szerzőijogszabályokból következő kötelezettségek végrehajtója. Nyilvántartást vezet a
színházhoz kÜldött, valamint felajanlott darabokrol, ebben á munt<áuan az igazgatőval
szorosan együttműködik.

- Az archívumba kÖteles elhelyezni minden produkció ptakátját, műsoríiizetét, legalább 10
db fenYkéPet, valamint saját produkció esetén az iigyeíő és a rendez ő példányát.- A művészeti vezetés levelezéseit és okmányait szám és keltezés ataplan iktatja, hataridős
ÜgYekre kÜlÖn nyilvántartást vezet és a határidőre felhívja a figyelmet. Közreműködik a
színhén archív és szövegkönyltárának kezelésében és folyamatos an egészíti ki ezek
ny i l vántart ását, kö zr eműkö dik a se l ej te zé s b en.- Munkáj áú. aigyvezető igazgató irányításával végzi.- FeladataazelŐadások elmaradása, vagy időpont váItozásaesetén, ajeggyel rendelkezőket,
illetve a bérleteseket megfelelő időben értesíteni.- KÖteles a jegY és bérlet pénztánat a számitőgépes jegy és bérletértékesítései program és a
rendszergazda utasítása szerint vezetni, a jegyeket és bérletjegyeket megfelelően Lezelni.- A szigoru számadás tárgyátképező jegyeket a legiobb tudása szerint keieli.- A jegy és bérletértékesítéskor a napi zérást elvégzi, anól elszámolást készít, a kiadott
számlákkal együtt a könyvelés részére továbbítja.

- KÖteles a napi jegy és bérletforgalmat a többi jegyirodai dolgozőtől átvenni és egyben,
mint jegyirodai bevétel anól elszámolni.

- Előkészíti és értesíti levélben, illetve elektronikus levelezés útján a bérlőket az előadások
időpontjaró1.

- A jegYirodában munkája során a legnagyobb udvariassággal, segítőkészséggel tárgyal az
ügyfelekkel.

- Közreműködik a jegyértékesítésben is, a keletkezett forgalmát napi szinten az ügyvezető
igazgatőnak elszámol.

- A jegyirodában észlelt rendellenességeket, hibákat azolnal javítja. Amennyiben ezzel a
megoldással a hibak nem nyernek javítást, úgy köteles tovább jelenteni a szítűáz
igazgatőjának.

- A jegy és bérletpénztar forgalmának elszámolásáért és a bevétel hiánytalan befizetéséért
anyagilag felelősséggel tartozik.

- Esetenként köteles ellátni a gazdasági igazgatő utasítására - külön szakképzettséget nem
igénylő - munkát, pl. leltározás.

- A havi műsor kiadásakor köteles a jegyértékesítési rendszerre az előadásokat felvinni, és
az értékesítés megkezdésére a rendszert előkészíteni,

vII. A munkas zerv ezet v ezetők általános feladatai

A munkaszervezet vezetők kötelessége ésjoga:
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ajogszabálYokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan
és félre nem órthető módon közölni, azokatbetartaniés betartatni,
minden vezető kÖteles a munkát érintő döntéseket azokkal a dolgozókkal közölni, akiket
érint (A közlés elmaradásából vagy késedelméb ől származO ruiert a döntésre illetékes
munkaj o gi, i l letve po l gári j ogi felelő sséggel tartozik.),
a munkafegyelmet betartani és betartatni,
a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni,
elősegíteni az irányitása alá tartoző egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan
együttműködését,
a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munkavégzés feltételeit biztosítani,
saját egYsége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszerve zni, a
munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt iendszeresen
értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól,
taPasztalatairől, az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyákorló vezetőt
tájékoztatni,
frgYelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őketmegillető kedvezményeket és
juttatásokat megkapják, és megakadályozni minden olyan cselekményt, amely
jogosulatlan munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul,
az irányítása a|átartozó egységben a humánpolitikai célokat megvalósítani,
a beosztott dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és
szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szal<rnai ismereteit folyamatosan
bővíteni,
a balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi utasításokat betartani és betartatni, a
végrehajtásukat ellenőrizni, és az előírás szerinti állapot megvalósítását szotgalmazni,
a képviseleti, aláírási jogával képviseleti keretein belül élni, ahozzáártoző szervezet á|tal
készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláími vagy
láttamozni,
biztosítani a nyilvántartások egyezőségét, az általa irányított tenileten kiállított
mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való
helyességét, telj ességét,
az okményok gondos kezelését, előírásszerú irattározását, megőrzését, selejtezését a belső
előírásoknak megfelelően megszervezni,
szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak
végrehaj tását ellenőrizni,
amennyibenhasználatra átvett cégbélyegzőt, úgy azt megőrizni és jogtalan felhasználását
megakadályozn|
intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok
megszüntetése érdekében,
részí venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken,
munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak,
munkaterületét érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen
vé leményezni, illetve i lyen ké szítését kezde mény ezni,
a társasági munka hatékonyságát javitő, eredményességét növelő, fejlesztését célzó
javaslatokat tenni, illetve támogatni,

- az irányítása alá tutoző szewezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben
megakadályozni a munka végzéséhez szükségtelen belső információk gytíjtését,
feldol gozását és szo lgáltatását.

A munkasz erv ezet v ezetők felelőssé ge :
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A tiársaság munkaszervezetének vezetői - elévülési határidőn belül - munkajogilag, illetve ésa Polgari jog szerint felelősek a társaság eredményes működése érdekében amunkaszerződésÜkben, munkaköri leírásukban és a belsó szabályzatokban részükre előírtfeladatok elvégzéséért, intézkedéséért, 
.utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások,jelentések tartalmi helYességéért, valamint mindazor.e.t, urni, jogállásuknak, hatáskörüknek,beosztásuknak megfelelően Énni kell, illetve u.it ..g1.*i elmulasztottak.

A vezető felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozók munkaköri leírásban megbatározottszemélyes felelősségét.

VIII. A beosztott dolgozók áItalános feladatai, jogai és kötelezettsége

A Társaság dolgozóinak ioeai

A Társaság dolgozóinak elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy- a Munka Törvénykönyvében megfogalmazott jogaitgyuio.ótn-urru, ''
- megismerje a színház terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának

fo lyamataiban é s megtehe sse munkáj ával ö s szeftig gő j avaslatait,- szabadon nyilváníthasson véleményt a munkahetyilanacstozásokon,- a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, juttatást, amely a Munka
TÖrvénYkÖnYve, a munkaszerződés, valamint a Társaság belső szabáIyai alapján
megilletik,

- számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és esetleges eszközei.

A Társaság valamennyi dolgozój anak kötelessége saját munkateniletén- elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradektalan és eredményes teljesítését,- a jogszabálYokban, belső szabályzatokban és utasításokbun .jőí.t Éludutokut előírás
szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és a munkakörében elóírtaknak
megfelelően ellenőrizni,

- M ÜgYvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában
külön végrehajtási szabályozás nem került kiadáira,

- munkaterületén a törvényességet betartani,
- munkakÖrével járó ellenőrzési feladatait folyamatosan és következetesen ellátni,- a színhánvagyonának és eszközeinek megóvását elősegíteni,
- a baleset, vagy 1nyagi kár megelőzése (megszüntetésé) érdekében intézkedni, yagy az

erre illetékesek figyelmét felhívni,
- munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni,- munkaidejét beosztásának megfelelően hatékony munkavégzéssel tölteni,- a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó

jogszabálYoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és
tevékenységéről felettesének beszámolni,

- nem szabad a dolgozóknak más szerveknél tartott értekezleten állást foglalniuk, ha arra
felbatalmazást nem kaptak,

- a társaság ügyfeleivel, dolgozőtársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes
magatartást tanúsítani,

- viselkedésében a Társaság követelményeinek megfelelni,
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- az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához
szükséges és előírt képesítést letenni,

- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondos an megőrizni, az
anYagokat takarékosan kezelni és használni (A SzítÁán tevélenységéhez-sziikséges
eszkÖzÖk és anYagok csak a Szinhén érdekében használhatók, illetú hásznosíthatók. A
jogtalan használattal a Szinháanak okozott káít a munkajo g szabáIyai szerint meg kell
téríteni.)

A dolgozó kÖteles esetenként - a Munka Törvénykönyve előírásainak figyelembe vételével
- más dolgozót helyettesíteni.

A dolgozó tudomásul veszi, hogy a feladatai teljesítése során tudomására jutott információk
üzemi, üzleti titoknak minősül, anól információt barki számára csak a szitlház
jóvahagYásával adhat. A titoktartási kötelezettség megszegéséből adódó erkölcsi és anyagi
kaíért teljes köníen felel.

IX. Az e|lenőrzés rendje

Az ellenőrzés lehet a tulajdonos által lefolytatott, elrendelt ellenőrzés, vezetői ellenőrzés és
belső ellenőtzés.

1) Tulajdonosi ellenőrzés:

A tulajdonos az ellenőrzést elsősorban a Felügyelő Bizottságon keresztül, valamint
alkalmanként az Önkorrnányzat illetékes ügyosztálya, illetve szakbizottságainak ellenőrzési
tevékenységével látja el.

A Felügyelő Bizottság:
a) ellenőrzi a Tarsaság és az Ügyvezető tevékenységét,
b) ellenőrzi a külső hatósági ellenőrzések jegyzőkönyweiben rögzitett észrevételek hatására

tett intézkedéseket,
c) ellenőrzi a szerződések - különösen a Közszolgáltatási Szerződés - maradéktalan

betartását,
d) avégzett ellenőrzések alapjan, szüksóg esetén javaslatot tesz a gazdáIkodás, a gazdasági

munka javításéra.

2) Yezetői ellenőrzés:

Avezetői ellenőrzés körében azŰgyvezető és avezetői munkakört betöltő dolgozók feladata
a beosztott dolgozókat a végzett feladatukról folyamatosan beszámoltatni és helyszíni
ellenőrzéssel a teljesítést kontrollálni.
Feladatuk továbbá a hiányosságok megszüntetéséről intézkedni, a szükséges anyagi és
fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni a Színhaz vagyonának védelme és gyarapítása
érdekében.

3) Belső ellenórzés:

A belső ellenőrzés körébe tartozik a Szinhéa működésének, gazdálkodásának,
pénzkezelésének, ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése, a

l5



jogszabályok, a tarsasági törvény, az A|apitó Okirat és a belső szabá|yzatok betartása, helYes

alkalmazásuk megkövetelése.
A Társaság tevékinységének és működésének belső ellenőrzése kapcsán avezetői ellenőrzés

feladatainak etlátásaban az igyvezető alapvetően a könyvelŐ által feltárt adatokra és

jelzésekre támaszkodik. Szükség esetén külső, feladatra megbízott ellenőr is alkalmazhatÓ.

x. Az alkalmazássalo a munka végzésével és a jövedelem elosztásával

kapcsolatos szabályok

A Társaság dolgozói vonatkozás ában a munkáltatói jogokat az igyvezető gYakorolja, A

munkáltató i j o gokat a v e zetőkre átruházhatja, i l l etve azt me go szthatj a,

A munkáltatoi .1ogot gyakorlása a dolg"ozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennYi

kérdésben való dóntés. Ezek közé tartozík a munkaviszony létesítése, megváltoztatása,

megszüntetése, a bér és anyagi jellegű ösztönzés megállapítása, a munka minősítése,

felelősségre vonás és anyagi felelősség alka|mazása,

XI. Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló munkaviszonyából eredó kötelezettségének vétkes megszegésével okozott

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos karokozás esetén a munkavállaló a teljes

kárt köteles megtéríteni.

A társaság ügyvezetője felett az Alapitő, a többi alkalmazott fe|ett az igyvezető gyakorolja a

felelőssé gre vonási, illetve kártérítési j ogkört,

XII. Szabá|yzatok, utasítások

A szírthaz tevékenységét, a jogszabályok á|tal meghatározott állandó folyamatokat

szabályzatok, a speciálisievékenységeket igazgatőíutasítások szabá|yozzák,

A Társaság szabáIy zatai

. Leltározási SzabáIyzat

. pénzkezelésiszabáIyzat

. Számvitel Politika

. Értékel ésí SzabáIyzat

. TűzvédelmiSzabályzat

XIII.ASzervezetiésMűködésiSzabályzathatálya

Jelen SzabáIyzat2013. április 01-án lép életbe,
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A SzabálYzat az AlaPÍtó Okirattal együtt érvényes. Annak rendelékezéseit minden dolgozó
köteles alkalmazni és betartani.
A SzabtilYzat rendelkezéseinek felülvizsgálatára, a szükséges módosítások végreh ajtáséra
évente, azÜgyvezetői beszámolóval egyidőben kenil sor.

Yác,2013. április 01.

ó@w0
Kis Domonkos Mrárk

Ügyvezetö

ly'ilci Dunakanyar Színház
*- u#lífJ..?L'.1t,,u..,,
Meám: zdlaáÁÁ-bi-'ls
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