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Preambulum: 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs2010 program egyik kulcsprojektje a Zsolnay Negyed. A 

Zsolnay Gyár által elért ismertség, valamint az EKF által létrejött beruházás összekapcsolása teremti 

meg az alapot egy pécsi kulturális védjegy felépítéséhez. 

 

A Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programjának „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek 
megvalósítása” tárgyú tervezési felhívására DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számon regisztrált, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadott pályázat alapján történik, amelyet a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (Továbbiakban: Támogató) Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 
a 2009. április 28-án kelt, K-2009-DDOP-4.1.3/A.-0004646 iktatószámú levél szerint támogatásban 
részesített. Támogató és Bérbeadó, mint kedvezményezett, 2009. augusztus 13-án a Zsolnay Kulturális 
Negyed megvalósítására Támogatási Szerződést kötött.  
 
A Zsolnay Kulturális Negyed Projekt a Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT) 4.1.3.-as számú - Pécs EKF 
2010 program kiemelt Projektjeinek megvalósítása – konstrukció keretében kerül kivitelezésre. 

 
A Zsolnay Kulturális Negyed létesítmény az ingatlan-nyilvántartás szerint a pécsi 40484 és 40511/3 
hrsz. alatt, továbbá a 40167 hrsz alatt felvett, a természetben Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., 
Felsővámház 50-52-54., Major utca 21., a Zsolnay Vilmos u. 16. – a Zsolnay Mauzóleum tekintetében 
- a Felsővámház utca 75. házszám alatt található. 
A 40511/3 hrsz-ú ingatlan egészének (1/1 tulajdoni illetőségének) tulajdonosa Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, 
A 40484 hrsz-ú ingatlan a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft közös tulajdonában áll,- a jelen Működési Kódex megalkotásakor az ingatlan-
nyilvántartás szerint ………………… tulajdoni arányban. A tulajdoni illetőségek az építési beruházás 
előtti tulajdoni viszonyokat tükrözik, a ZSÖK Kft. tulajdoni illetősége megfelelt a Sikorszki –ház (É 
24 jelű épület) felújítását megelőzően kizárólagosan használt ingatlanrésznek.  
A ZSÖK Kft. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos használatába adta tulajdoni 
illetőségét megtestesítő épületet, az építési beruházás lebonyolítása céljából a közöttük érvényben 
lévő, 02-2/318-13/2008. számú, 2008. december 11-én kelt, 2009. június 9. napján módosított 02-
2/177-26/2009. iktatószámú HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS szerint. 
A társtulajdonosok tulajdoni viszonyaikat a teljes beruházás megvalósítása után pontosítják a Ptk. 
ráépítési szabályai alapján. (1959. évi IV. tv. 137. § (3.) bek.) 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Pécsi Tudományegyetemmel bérleti 
szerződést köt a 40484 és 40511/3 hrsz-ú ingatlanok közül az E02, E22, E25, E32-33, E34-74 jelű, 
épületekre, (14.617 m2 területű létesítményekre, valamint 3.335 m2 területű kertekre,) 
míg a Zsolnay Kulturális Negyed egyéb részeit a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
haszonbérletébe adja, felhatalmazva a haszonbérlőt a külön szerződés szerinti jövedelemszerző 
tevékenység folytatására, a Negyed üzemeltetésére, hasznosítására, a hivatkozott Támogatási 
Szerződés, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletei és Közgyűlési határozatai szerint. 
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A Zsolnay Negyed tulajdonosa Pécs M.J.V, üzemeltetője a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

 

A Zsolnay Negyed multifunkcionális létesítmény, szakmai működését több egymástól független 

szervezet tevékenységének összessége jelenti, amelyek egymást segítik, erőforrásaikat lehetőség 

szerint megosztják egymással, egyéni érdekeiket és céljaikat minden esetben összehangolják a Zsolnay 

Negyed, mint egységes egész céljaival.  

 A Zsolnay Negyed, mint létesítmény (hardware) természetes módon egységes egész: 

− helyrajzi-ingatlan nyilvántartási értelemben – főbb egységei (Északi terület, Déli 

terület, Mauzóleum) önálló helyrajzi számmal rendelkeznek 

− vagyonjogi-vagyongazdálkodási értelemben – az ingatlanok közvetlenül, illetve 

ugyancsak saját tulajdonú gazdasági társaságokon keresztül, Pécs M. J. Város 

kizárólagos tulajdona 

− műszaki-üzemeltetési értelemben – a létesítmény több önálló egységként kapcsolódik a 

közszolgáltatási hálózatokhoz (víz, villany, fűtés, kommunikáció), saját egységes belső 

hálózatokkal (közművek, kommunikáció, vagyonvédelem, épületfelügyelet) 

rendelkezik, az üzemeltetéssel, létesítmény fenntartással kapcsolatos egyéb 

tevékenységeket (karbantartás, őrzés-védelem, kertészet, síkosságmentesítés, stb.) 

önálló üzemeltető szervezet végzi, amely területek szabályozása az érintettek között 

kétoldalú szerződések (bérleti szerződés, szolgáltatási-üzemeltetési szerződés) 

megkötésével történik. 

 

A Zsolnay Negyed emellett Pécs új kulturális márkája, védjegye, amely közvetíteni hivatott a negyed 

valamennyi Bérlőjének és időszakos programjainak közös kulturális és művészeti értékeit. Ezek az 

értékek Pécs kulturális örökségében gyökereznek. A Zsolnay Negyed felépítéséből és adottságaiból 

fakadóan is befogadó kulturális intézmény-együttes, amelytől távol áll a kirekesztés bármilyen 

formája. A Negyed szereplői mindazonáltal a politikai és a vallási jellegű rendezvényeket éppen a 

kulturális nyitottság megőrzése érdekében igyekeznek a Zsolnay Negyed falain kívül tartani.  

 

A Zsolnay Negyed szakmai működése (software), noha e tekintetben számítani lehet a Negyedben 

működő önálló, vagy részben önálló szervezetek spontán együttműködésére, külön szabályozást 

igényel. Ennek szükségességét indokolja a működés strukturáltsága (lényegesen eltérő szakmai 

tartalmú tevékenységek vannak jelen), a létesítmény jellege (műemléki státusz, jelentős értékű 

műtárgyak és épületek), és a működéssel szemben támasztott kiemelt közösségi elvárások mellet az is, 

hogy a létesítmény magas intenzitású EU-s támogatással jött létre. Ennek következtében a fenntartási 

időszakra meghatározott indikátorok teljesüléséhez elemi tulajdonosi érdekek kapcsolódnak. 
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A Zsolnay Negyedben külön feltételek mellett működnek a Pécsi Tudományegyetem beköltöző 

szerkezeti egységei, mely feltételeket részletesen a Működési Kódex ide vonatkozó részei, valamint a 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések szabályozzák. 

 A Működési Kódex célja a fentieknek megfelelően a Zsolnay Negyed, valamint az itt állandó, 

vagy ideiglenes jelleggel tevékenykedő szervezetek működési rendjének meghatározása.  

 

A felmerülő fogalmak: 

− Üzemeltető és menedzsment szervezet (ZSÖK) (Haszonbérlő/Bérbeadó) 

− Bérlők  a.)  Kulturális szervezetek,  

   b.)  Kereskedők, vendéglátók, egyéb tevékenységet végzők 

-  Albérlők - A kulturális szervezetekkel - előzetes Bérbeadói engedéllyel a 

Bérlővel albérleti jogviszonyt létesítők    

− Bérbeadás útján hasznosított területek 

− Kizárólag a ZSÖK Nonprofit Kft. által használt és működetett területek 

 

Üzemeltető és menedzsment szervezet: 

(Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. - ZSÖK) 

Az Európai Uniós pályázat, valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és Pécs MJV 

Önkormányzata között megkötött haszonbérleti üzemeltetési szerződés értelmében fenntartja és 

üzemelteti a létesítményeket, meghatározza továbbá a Zsolnay Negyed szakmai koncepcióját és 

arculatát, kidolgozza a működési rendjét a kulturális és üzleti céloknak megfelelően, az állandó a 

Bérlőkkel egyeztetve. 

Feladata e területen: 

− a Zsolnay Negyed brandjének alakítása  

− a Negyed működési-arculati-kommunikációs egységének megjelenítése, és biztosítása  

− a Zsolnay Negyedben tevékenykedő szervezetek szakmai működésének koordinálása 

− rendezvénynaptár vezetése, rendezvényszervező tevékenység koordinálása 

− A bérleményekben folyó  rendezvények szakmai felügyelete 

− EU-s monitoring felé történő teljesítések 

  A ZsÖK Kft. tevékenysége során folyamatosan egyeztet a Zsolnay Negyedben megrendezésre 

kerülő események és programok szervezőivel; valamint kialakítja és irányítja a további kulturális 

programok és üzleti rendezvények befogadási rendjét. A Zsolnay Negyed koncepciójának a Város 

kulturális kínálatának összhangja érdekében illeszkednie kell a Kodály Központban, Világörökségi 

helyszíneken valamint a város kulturális színterein zajló eseményekhez. Törekednie kell a Pécsi 

Tudományegyetemmel, valamint Baranya megye intézményeivel való minél szorosabb 
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együttműködésre.  

 

 

Zsolnay Negyed (ZSN) 

A Zsolnay Negyed Pécs azon kulturális városrésze, mely a valamikori Zsolnay Gyár és műemlék 

épületeinek bázisán Pécs2010 beruházás során megújult terület. A Zsolnay Negyed magába foglalja a 

Zsolnay Gyár területét, a Zsolnay Mauzóleumot és a 6-os út déli oldalán fekvő hajdani gyárépületeket 

is. 

 

 

Bérlők: 

a.) Kulturális szervezetek 

Azok a szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok,  melyek működésük egy részét, vagy egészét 

a Zsolnay Negyedben végzik, ott bejegyzett székhelyük, vagy telephelyük van és ezeket a területeket a 

ZSÖK-től bérleti jogviszony keretében) bérlik.  

Ilyen szervezetek például: 

- Bóbita Bábszínház 

- Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely 

- Pécsi Kulturális Központ 

- Zsolnay Manufaktúra Zrt. 

 

b.) Kereskedők, vendéglátók, egyéb tevékenységet végzők 

Azok a szervezetek, amelyek nem rendelkeznek a Zsolnay Negyed területén bejegyzett 

székhellyel, valamint bármilyen jellegű tevékenységüket csak határozott  idejű szerződés 

alapján bérelt területen végzik. (A bérleményt, működtetése érdekében, jogosultak 

telephelyükként megjelölni.) 

A Bérlők például az Inkubátorházban, vagy a Negyed más szabadon bérelhető területein 

működő szervezetek, kereskedelmi tevékenységre jogosult vállalkozások (társaságok), 

valamint a vendéglátóhelyek Bérlői, stb. 

 

Albérlők:  

A kulturális szervezetek, mint bérlők jogosultak harmadik személlyel – a ZSÖK Kft. előzetes 

engedélye alapján – határozott idejű albérleti szerződést kötni. 

Az albérlet célja a kulturális szervezetet fenntartói költségeinek csökkentése. Az együttműködés 

részletes feltételeit a felek közötti megállapodás tartalmazza. 
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Bérelt terület: 

A Bérlők által, az egyes bérleti szerződésekben meghatározott beépített és beépítetlen területek. 

 

ZSÖK területei: 

A ZSÖK által használt, üzemeltetett, más szervezet számára bérbe nem adott területek. 

 

A Bérlők mindenkor kötelesek a bérleti díjon felül a ZSN üzemeltetésének költségeihez hozzájárulni, 

az általuk használt területek arányában. 

Tűrni kötelesek a rendszeres karbantartási munkálatok végzését. 

 

 

PTE területei: 

A Pécsi Tudományegyetem által Pécs Megyei Jogú Várostól közvetlenül bérelt, önállóan üzemeltetett 

területek: 

A Pécsi Tudományegyetem által használni kívánt, jelenleg  E02, E22, E25, E32-33, E34-74 jelű, 

épületek (14.617 m2 területű létesítmények), valamint 3.335 m2 területű kertek (zöld felületek). 

Zsolnay Negyedben a fenti bérleti jogviszonyt nem érintő egyéb bérlemények, területek hasznosítása, 

üzemeltetése (Bérlők, használók kiválasztása, rendezvények időpontja, tartalma, jellege stb.) során az 

oktatási, művészeti, tudományos tevékenység (a bérlet célja) folyamatos és zavartalan folytatásához 

szükséges feltételeket biztosítani kell. 

 

A PTE által üzemeltetett területek működtetése során, az üzemeltetésben, nyitva tartásban, 

arculatban stb. nélkülözhetetlen az együttműködés.  

Ennek formáit a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem – 

PTE döntését követően külön szerződésben kötelesek az üzemeltetésben és kapcsolódó 

kérdésekben a ZSÖK Kft. és a Pécsi Tudományegyetem rendezni. 

 

A kulturális szervezetekkel való együttműködés elvei: 

 

A kulturális szervezetek által bérelt épületek, ingatlanrészek, helyiségek (továbbiakban: bérlemény) 

használata, hasznosítása során a Bérbeadó ZSÖK Kft. a bérlemény optimális kihasználása, bevételek 

növelése érdekében, bérleményt eseti jelleggel harmadik személyek használatába adhatja. (Fogadás, 

konferencia, egyéb bevételt szerző tevékenység, illetve a Pécs Megyei Jogú Város eseti rendezvényei 
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céljára.) E használatba adás kizárólag azon napokra, időszakokra vonatkozhat, amikor a Bérlő a 

bérleményben nem tart előadást, kiállítást, stb.  

 

Az eseti használat Bérbeadói kezdeményezésre történhet. A Bérbeadó az átvételkori állapotban 

tartozik az igénybe vett bérleményt a Bérlő birtokába visszabocsátani. A Felek bevételnek a költségek 

levonása után fennmaradó részét egymás között megosztják,  Bérbeadó és a Bérlő 30/70 %-os 

arányban osztozik. 

 

Egyebekben a kulturális szervezetek, az egyéb bérlőkre irányadó szabályok szerint kötnek szerződést a 

Bérbeadóval. 
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1. A ZSN infrastruktúrájának, eszközeinek, humán erőforrásának használata 

 
1.1. A ZSN egyes területeinek Bérlői elsősorban határozott időtartamra kapják meg a területeket. 

1.1.1. A bérlet időtartamát, illetve a bérelt terület pontos paramétereit, valamint a bérleti díját 

a bérleti szerződés – és mellékletei – határozzák meg. 

1.1.2. A bérleti szerződés szerződésszegés, vagy a bérleti feltételek változása esetén a 

szerződésben foglalt két fél közös döntése esetén módosítható, szükség esetén 

megszüntethető. 

 

1.2. Az egyes területek Bérlői teljes jogú használói az adott területnek 

1.2.1. A bérleti jogviszony részletes szabályaira a bérleti szerződésen túl különösen a Ptk. 

dolgok bérletéről szóló rendelkezései, illetve a lakások és helyiségek bérbeadásáról és 

elidegenítéséről rendelkező 1993. évi XCIII. törvény vonatkozó  rendelkezései 

irányadók. 

− Az általa bérelt területen keletkező bármely a Bérlő által szándékosan, vagy 

gondatlanságból okozott kár megtérítése a Bérlő feladata. 

− Az általa bérelt terület biztosítása, őrzése, mindennapos karbantartása a Bérlő feladata. 

− A Bérlőnek kötelessége a ZSÖK megbízott képviselőit az általa bérelt területre 

beengedni, annak biztonságtechnikai, egészségügyi, vagy egyéb jellegű ellenőrzéseit 

lehetővé tenni. 

1.2.2. A Bérlő jogai, kötelezettségei: 

− A Bérlő jogosult és köteles a bérleményt rendeltetésszerűen, biztonságosan, személyi 

és vagyonvédelmi előírások betartása, betartatása mellett, a bérleti jogviszony céljával 

összhangban, a bérleti szerződésben külön részletezett feltételekkel használni. 

− A Bérlő működése során köteles a tevékenységére vonatkozó szakmai, üzleti, 

gazdálkodási és adó jogszabályokat és hatósági előírásokat mindenkor betartani, 

betartatni, a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat, illetve egyéb költségeket 

határidőben megfizetni. 

− A bérleti jogviszony mellett a Bérbeadó lehetőséget biztosít Bérlő részére – külön 

megállapodás szerint - a ZSN közös promóciós anyagaiban való megjelenésre. 

 
 

1.3. A Bérlők az általuk bérelt területen rendezvényeket tarthatnak, amelyeket a ZSÖK a 

rendezvénynaptárban rögzít. 
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1.3.1. A rendezvényekre kötelező érvényűek a ZSN általános rendezvényekről szóló 

szabályzatai, beleértve az infrastruktúra használatát, a redundanciát, a tematikus 

kapcsolódást, illetve a finanszírozási és üzemeltetési szabályzatokat is. 

1.4. A ZSN általános (nem Bérlők általi) üzemeltetéséhez kapcsolódó humán erőforrások biztosítása 

és elosztása a ZSÖK feladata, ettől a Bérlők csak külön engedéllyel térhetnek el. 

− a Bérlők az általuk használt területen a saját tevékenységükhöz szükséges személyzetet 

maguk biztosítják 

− a Bérlők harmadik  személyként megjelenő szervezetet, humán erőforrást csak a ZSÖK 

előzetes engedélyével alkalmazhatnak 

− A Bérlő a Bérbeadótól nem a bérleti jogviszonyon alapuló egyéb szolgáltatásokat díjazás 

ellenében vehet igénybe. 

1.5. A ZSN általános üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközeinek elosztása a ZSÖK feladata. 

1.5.1. a Bérlők az általuk használt területen az általuk tartott állandó, vagy időszakos jellegű 

tevékenységekhez szükséges eszközöket maguk biztosítják. 

1.5.2. a Bérlők külön, harmadik személyként megjelenő szervezettől csak saját kockázatukra 

és költségükre bérelhetnek eszközöket. 

1.5.3. a ZSÖK tulajdonában álló ingóságokat, eszközöket a Bérlők külön megegyezés 

alapján bérelhetik.  

1.6. Az infrastruktúra meghatározása az adott rendezvény szervezőjének feladata. 

1.6.1. A ZSÖK a Bérlőkkel egyeztetve a rendezvénynaptár alapján beoszthatja, illetve 

korlátozhatja a ZSN épületeken kívüli területeinek használatát, a rendezvények 

összehangolása érdekében 

− A ZSÖK a rendezvényhez kapcsolódó anyagokban leírt igények alapján meghatározza, 

hogy egy adott rendezvény céljára mely terület adható használatba. 

− A rendezvény megközelíthetőségének biztosítása, illetve a többi terület elkerítése a 

rendező szervezet feladata. 

− A rendezvény által érintett terület rendezvény alatti, illetve rendezvény utáni 

karbantartása, az eredeti állapotok visszaállítása a rendező szervezet feladata. 

1.6.2. A ZSÖK által meghatározott rendezvényterületen belül a különböző rendezvények 

elosztása a rendező szervezet feladata, azonban: 

− az elrendezés nem ütközhet a ZSN biztonságtechnikai, egészségügyi szabályzataival 

− az elrendezés nem akadályozhatja az esetlegesen párhuzamosan folyó rendezvények 

megközelíthetőségét 

− az elrendezés nem lehet zavaró a ZSN összképét, illetve a ZSÖK döntései alapján 

meghatározott közös arculatot tekintve. 
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2. A ZSN infrastruktúrájának, eszközeinek, humán erőforrásának igénybe vétele, ezek feltételei 

2.1. A kulturális szervezetek, mint Bérlők bérleményük egyes részeit – a Bérbeadó előzetes 

hozzájárulásával - albérletbe adhatják. Az albérletbe adás azonban csak a Bérlő tevékenységi 

körébe tartozó, kulturális célra lehetséges. 

2.2. A bérleti szerződéssel nem érintett, a ZSN-ben lévő épületek (épületrészek), épületeken kívüli, 

bérleményekhez nem tartozó külső terek (beépítetlen területek) bérbe adása, hasznosítása a 

ZSÖK feladata (a továbbiakban: közös területek) 

2.2.1. A közös területeket a ZSÖK bérbe adhatja a Bérlők, illetve külső szervezetek számára 

is. 

2.2.2. A bérbeadás/hasznosítás csak a rendezvénynaptár figyelembe vételével történhet 

2.2.3. Párhuzamos igény esetén a prioritási sorrend a 4-es pont alapján alakul. 

2.2.4. A közös területek bérbe adásakor a ZSÖK a bérbeadás szándékát köteles jelezni az 

Bérlők felé a terület foglalásának időpontjában, de legkésőbb a rendezvényt megelőző 

hónap 20-ig. 

2.3. A Bérlőktől a ZSÖK önköltségi áron bérbe is veheti az általuk használt területeket. A Bérlők 

lehetőséget biztosítanak a ZSÖK számára, hogy önköltséges áron (a terület eredeti bérleti díja, 

valamint számított rezsiköltsége, személyi költségei) az általuk bérelt területet minimálisan a 

hasznos időszak 10 százalékában, illetve a bérleti szerződésben az egyes Bérlőkkel egyedileg 

meghatározott időszakon belül visszabérelje saját rendezvényei megvalósítása számára. A 

ZSÖK ezen időszakban is csak a Bérlő rendezvénystruktúrájának figyelembevételével a 

Bérlővel egyeztetett módon szervezhet rendezvényt a bérbe adott/visszabérelt területeken.  

2.4. A kulturális szervezetek, mint Bérlők albérletbe adhatják a saját területüket harmadik személy 

számára is. Az albérletbe adás a ZSÖK által is jegyzett háromoldalú szerződés megkötésével 

történik. 

2.4.1. Az albérletbe adás csak határozott idejű lehet. 

2.4.2. A Bérlő esetenként is albérletbe adhat bizonyos területeket, különböző rendezvények, 

vagy szolgáltatások elhelyezésére. 

2.5. Az albérletbe adás általános feltételei: 

2.5.1. A Bérlőnek kötelezően jelezni kell a bérbeadás miatt jelentkező erőforrásokkal 

kapcsolatos igényeit 2-es pontban részletezettek alapján a Bérbeadó felé. 

2.5.2. A Bérlő számára módosítás esetén 2-es pontban megjelenő szempontok irányadók.. 

2.5.3. A humán és promóciós erőforrásokat a Bérlő a ZSÖK által meghatározott piaci áron 

bérelheti. 

2.5.4. A Bérlő legalább az adott rendezvényt megelőző hónap 20-ig a szükséges humán-, 

technikai erőforrás igényét, valamint az esemény pontos forgatókönyvét köteles 
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benyújtani. Amennyiben ezt elmulasztja, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a 

később felmerült igények teljesítését nem garantálja, ezekért felelősséget nem vállal. 

2.5.5. A Bérlő az általa a ZSÖK-től bérelt eszközöket, humán erőforrásokat harmadik 

személy számára csak a ZSÖK előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatja át. A 

harmadik személy tevékenységéért, valamint az általa okozott károkért a Bérlő úgy 

felel, mintha maga okozta volna.  

2.5.6. A Bérlő nem jogosult a bérleményben átalakítási, építési, szerelési munkálatokat 

végezni. 

Tudomásul veszi, hogy harmadik személy kizárólag a ZSÖK külön engedélye mellett 

végezhet karbantartási, szerelési munkákat a ZSN épületein belül, valamint a hozzá 

tartozó területeken.  

2.5.7. A Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat köteles havonta előre 

megfizetni.  

Amennyiben a fizetési kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek 

minősül, a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti szerződést, 

alkalmazhatja a késedelem jogkövetkezményeit, illetve károkozás esetén kártérítést 

követelhet. 

2.5.8. A Bérlő az adott rendezvényre jegyeket kizárólag a műszaki dokumentációban 

meghatározott férőhelyszám alapján számolt darabszámban értékesíthet, és a 

biztonságtechnikai szabályzatban meghatározott számú vendéget fogadhat a ZSN 

területén. 

2.5.9. A Bérlő rendezvényei jegy-árbevételének 100%-a a Bérlőt illeti, ha a felek között 

megkötött szerződés másként nem rendelkezik  

2.5.10. Bérlő a rendezvény után legfeljebb 5 munkanappal köteles tájékoztatást adni a ZSÖK 

számára az eladott jegyek számáról, ezeket a ZSÖK statisztikák készítéséhez 

felhasználhatja. 

2.5.11. A Bérlő a nyilvános rendezvényekre értékesített jegyek legalább 30%-át köteles a 

ZSÖK jegyirodáiban értékesíteni. 

2.5.12. A ZSÖK lehetőséget biztosít, hogy a Bérlő promóciós anyagokat helyezzen el a ZSN 

erre a célra kialakított felületein. A promóciós tevékenységek díja a bérleti 

szerződésben meghatározott mértékben a Bérlőt terheli. 

2.5.13. A bérleti jogviszony részletes szabályait a felek között megkötött bérleti szerződés 

rögzíti. 

2.5.14. A ZSÖK nyilatkozati rendje a bérleti szerződés mellékletét képezi. 
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2.5.15. A bérbeadás útján nem hasznosított épületrészek, beépítetlen területek működésének, 

fenntartásának, üzemeltetésének költségei a ZSÖK Kft-t terhelik. 

 

2.5.16.  A közös használatú erőforrások menedzselése, üzemeltetése a ZSÖK feladata. 

2.5.17. A közös terek, eszközök fenntartását, üzemeltetését a ZSÖK a bérleti konstrukció 

bevételeiből fizeti, használatukat a ZSÖK koordinálja 

2.5.18. A bérleti szerződésben nem szereplő közös használatú erőforrásokat a Bérlők is 

igénybe vehetik, külön bérleti díj fizetése ellenében. 

2.5.19. A ZSÖK jogosult a Bérlői által üzemeltett területet Albérlő számára – egyeztetés után 

– bérbe adni.  

2.5.20. A Bérlők kötelesek az általuk használt területek után a Negyed működtetésével 

összefüggő közös költség arányos részét a Bérbeadónak – a bérleti szerződésben 

megállapított mértékben és szempontok szerint – megfizetni. 

 

2.6. Beruházáshoz kapcsolódó jogok, kötelezettségek: 

2.6.1. A Negyedet valamennyi, bármely jogcímen használó fél köteles tűrni a garanciális, 

szavatossági hibák kijavítását, a karbantartási munkák elvégzését. A ZSÖK az előre 

látható és tervezett munkálatok ütemezését negyedévenként előre köteles az 

érintettekkel közölni. 

2.6.2. Tervezett munkavégzéseket megelőzően a ZSÖK előzetesen tartozik ismételten 

értesíteni az érintett szervezeteket.  

2.6.3. A tervezett karbantartási /javítási munkálatok összehangolása a ZSÖK kötelezettsége. 

2.6.4. Rendkívüli hibaelhárítási munkálatok esetén a legkörültekintőbb személyi és 

vagyonbiztonsági szempontok szerint, kölcsönösen együttműködve jogosultak és 

kötelesek a Felek eljárni. 

E körben kötelesek a beruházás lebonyolítását végző Pécsi Városfejlesztési Nonprofit 

Zrt-vel (székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 9., adószáma: 20599052-2-02., képviseli: 

Merza Péter János vezérigazgató) együttműködni, tőlük utasításokat elfogadni 

 

2.7. Rendezvényi felelősségbiztosítás 

2.7.1. A Negyedben bérleti (albérleti) jogviszony alapján rendezvényeket tartó használók 

kötelesek érvényes rendezvény szervezési tevékenységre és felelősségre kiterjedő 

biztosítást kötni, azt a jogviszony teljes tartama alatt fenntartani. (Ez a jogviszony 

létesítésének előfeltétele.) 
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2.7.2. A Negyedben működő valamennyi, bármely jogcímen rendezvényt szervező partner a 

zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III. 8.) Kormányrendelet rendelkezései szerint tartozik eljárni, a ZSÖK-kel, mint 

üzemeltetővel együttműködni. 

 

2.8. Vendéglátókra vonatkozó külön szabályok 

2.8.1. A Negyedben lévő rendezvények kiszolgálása is a feladatuk.  

2.8.2. A Bérlők (albérlők) kötelesek bármely rendezvényük esetében a vendéglátási 

tevékenységhez kapcsolódóan a Negyedben működő vendéglátó tevékenységet végző 

Bérlőktől árajánlatot kérni, tőlük szolgáltatást megrendelni. Külső szolgáltató 

választása esetén kizárólag a ZSÖK előzetes, írásbeli engedélyével végezhet ilyen 

szolgáltató tevékenységet harmadik személy. Utóbbi mindenkor valamennyi, a 

Negyed működését érintő szabályt rendelkezést köteles betartani, azok megtartását a 

ZSÖK mindenkor jogosult ellenőrizni. 

 

3. A rendezvénynaptár összeállítása 

 

3.1. A ZSÖK a ZSN programjainak kezelésére rendezvénynaptárt vezet. A rendezvénynaptár a 2. és 

3. pontban találhatóak alapján áll össze. A rendezvények központi naptárban történő rögzítése 

valamennyi Bérlő számára kötelező. A ZSN területén csak olyan rendezvény, kulturális és 

művészeti program előzetes meghirdetése és lebonyolítása lehetséges, amely a 

rendezvénynaptárban szerepel, amelyet a ZSÖK rendezvényszervező divíziója visszaigazolt. 

 

3.2. Rendezvénydivízió  

3.2.1. a rendezvények foglalása során ellenőrzi az ide vonatkozó pontokban felsorolt 

feltételek teljesülését, valamint azt, hogy az adott program nem ütközik semmilyen 

formában a Zsolnay Negyed területén az azonos iőpontban zajló korábban befoglalt 

eseményekkel. Amennyiben nem adott minden feltétel a programidőpont foglalásához, 

akkor a rendezvénydivízió annak érdekében egyeztett valamennyi érintett szereplővel, 

hogy lehetőség szerint a program megvalósuljon. Amennyiben nem alkalmas így sem 

a kért időpont, akkor alternatív időpontra, megvalósítási lehetőségekre tesz javaslatot.  

3.2.2. A rendezvénydivízió jogában áll az olyan rendezvények számára megtagadni a 

naptárban történő rögzítést, amely Zsolnay Negyed, a preambulumban is 

meghatározott alapvető elveivel, értékeivel szemben áll, vagy amelyek a Negyed 

tárgyi értékeinek biztonságát veszélyeztetik. 
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3.3. Egy rendezvény időpontjának foglalásához, meghatározott ütemezés alapján a 6-os pontban 

található információk leadása szükséges, a ZSÖK közös informatikai felületén kitöltött on-line 

űrlap segítségével. 

3.4. A rendezvénynaptár összeállításakor a ZSÖK egyes rendezvények között a Negyed és a 

közönség szempontjából technikai napokat határozhat meg. A technikai átálláshoz szükséges 

időt a rendezvénynaptárban minden esetben rögzíteni kell, ezek az időpontok nem lefoglalhatók.  

Szükség esetén ettől el lehet térni, az egyedi elbírálás minden esetben a ZSÖK ügyvezetőjének 

jogköre, a rendezvénydivízió-vezető és a Zsolnay Negyed divízióvezető javaslata alapján.  

3.5. A rendezvénynaptár a ZSÖK kizárólagos tulajdona. Annak bármely részének vagy egészének 

közlése csak a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével adható tovább harmadik személy 

részére. 

3.6. A rendezvénynaptárban megjelenő információkból a Bérlők kizárólag az alábbi adatokról 

kaphatnak információt: 

• A ZSN-ben megjelenő rendezvények időpontjáról és címéről 

3.6.1. A rendezvénynaptárban szereplő egyéb információk harmadik személy számára nem 

kiadhatók, különös tekintettel a rendező szervezet nevére, gazdasági és társasági 

adataira, az adott rendezvény gazdasági tervére, összefoglalóan azokra az adatokra, 

amelyek a Ptk.- nak a személyiségi jogokat védő rendelkezései szabályoznak. 

3.6.2. A rendezvénynaptárban szereplő információk kiadását harmadik személy csak akkor 

kérvényezheti, ha a kérelmező hivatalos szerv, vagy hatóság és az adatszolgáltatásra a 

rendező szervezetet törvény kötelezi. Egyéb esetben a kiadott adatok harmadik 

személynek való továbbadása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

3.6.3. A rendezvénynaptárba új bejegyzéseket kizárólag a ZSÖK következő tagjai 

jegyezhetnek be: az ügyvezetők, az értékesítési vezető, illetve a rendezvénydivízió-

vezető. 

3.6.4. Amennyiben időpont-foglalási kérelem érkezik, a ZSÖK minden alkalmazottjának 

kötelessége jelezni a fent felsoroltak valamelyikének. Az időpont egyeztetése, illetve a 

naptár részleteinek kiadása, ezek felelőssége minden esetben az adott divízió 

vezetőjének hatásköre. 

3.6.5. Az egyes rendezvényekre időpontot foglaló szervezetekkel a rendezvénydivízió 

munkatársai tartják a kapcsolatot, továbbítják az információkat a divízió, a Bérbeadó 

pénzügyi részlege, valamint a ügyvezetése,  illetve a Bérlők között. A kapcsolattartás 

az esemény szervezésének és lebonyolításának idején is folyamatos. 
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4. A rendezvények prioritási sorrendje 

 
4.1 A ZSN területén a ZSÖK, a ZSN Bérlői rendezvényeket, programokat szervezhetnek. 

4.2 A rendezvények közül prioritást élveznek a Zsolnay Negyed egészét érintő, egységes tematikával 

rendelkező fesztiválok, tematikus hónapok, események. Tekintettel arra, hogy a Zsolnay Negyed 

közös marketingfeladatait, az egységes brand-formálásának feladatát a ZSÖK végzi, ilyen 

események szervezése a Zsolnay Negyedben csak a ZSÖK menedzsmentjének bevonásával és 

egyetértésével történhet.  

4.3 A rendezvények sorrendje, valamint tematikus és Zsolnay Negyeden belüli elhelyezkedése, 

megoszlása a rendezvénynaptárban nyomon követhető. 

4.4 Elsőbbséget  élveznek 

− a saját bérleményben megrendezett rendezvények 

− a ZSÖK által üzemeltetett épületekben a ZSÖK rendezvényei 

− másodsorban a Bérlők rendezvényei 

− harmadsorban a ZSÖK által jóváhagyott további rendezvények 

Vitás kérdésekben minden esetben a Zsolnay Negyedet üzemeltető ZSÖK ügyvezetése dönt. 

 

4.5 A Bérlők területeiről: 

4.5.1 a Bérlők által rendezett rendezvények idején: 

− A prioritás a Bérlők rendezvényeié 

− Másodsorban a ZSÖK rendezvényeié 

− Harmadsorban a Bérlők által lefoglalt időpontokon megrendezett rendezvényeké. 

4.5.2 a Bérlők által szabadon hagyott időpontokban 

- A prioritás a ZSÖK rendezvényeié 

- Másodsorban a Bérlőé  

- Harmadsorban a ZSÖK harmadik szerződő partneréé 

4.6 A prioritás megállapításánál fontos szempont a tematikus hasonlóság biztosítása. 

4.7 A 6.4.-es pontban leírt prioritási sorrend egyedi esetekben megváltoztatható. A prioritási sorrend 

változtatásáról a ZSÖK az érintettekkel történő egyeztetés után dönt. A prioritási sorrend 

megállapítása minden esetben a rendezvénynaptár helyeinek kitöltésekor történik. 

4.7.1 A prioritási sorrend abban az esetben változtatható, ha egy rendezvény a ZSN egészét tekintve 

kiemelt fontossággal bír: 

− Jobban illeszkedik az egész Negyed arculatához, branddé formálásához 

− Jobban illeszkedik a ZSÖK által meghatározott rendezvénynaptári tematikához 
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5.A rendezvények tematikus kapcsolódásáról 

 

5.1 A ZSN-ben tartott rendezvényeknél, illetve állandó tevékenységeknél kiemelkedően fontos 

szempont egy egységes arculat, a Negyed turisztikai, kulturális vonzerejének és közművelődési 

feladatellátásának növelése, valamint brand építésének igénye. 

5.2 Az egységes arculat megteremtésénél az Arculati Kézikönyv rendelkezései kötelező érvényűek. 

5.3 A rendezvénynaptárnak elemeiben és egészében is átláthatónak kell lennie. A rendezvénynaptár 

létrehozásakor a ZSÖK hoz létre olyan struktúrát, melyben a rendezvények, illetve az állandó 

tevékenységek összhangban, egymásra épülve jelennek meg. 

5.4 Az eredetileg meghatározott tematikus vonalhoz kapcsolódó, illetve az Bérlők közötti 

együttműködést elősegítő rendezvények, illetve állandó programok a ZSÖK kiemelt támogatását 

élvezik. Az ilyen jellegű tevékenységekhez a ZSÖK a közös használatú infrastruktúrát, valamint 

erőforrásokat egyedi egyeztetés alapján megállapított kedvezményes áron bocsáthatja a rendező 

szervezetek rendelkezésére. 
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6 A rendezvények megtartásához szükséges általános rendről és dokumentumokról: 

 

6.1 A ZSN főbb, turisztikai szempontból is vonzó programjainak tematikája, időpontjának 

meghatározása, és írásbeli leadása minden szervezet számára előző év szeptember 30-ig – a 

ZSÖK és a Város közszolgáltatási szerződésével összhangban – kötelező. 

6.2 A ZSÖK a ZSN-ben a különböző Bérlők által tervezett, a közös kommunikáció szempontjából is 

fontos, meghatározó eseményekről legalább 3 havonta, a különböző szakterületek operatív 

együttműködéséhez pedig rendszeres és folyamatos egyeztetéseket kezdeményez. Az egyeztetések 

célja a különböző tervezett programok közös megismerése, azok egymáshoz való viszonyának 

optimalizálása, szinergiájuk elősegítése.  

6.3 A Bérlők az általuk szervezett, a közös kommunikáció szempontjából is fontos, meghatározó 

programok részletes leírását 4 hónappal megvalósulás előtt, vagy a ZSÖK által szerkesztett közös 

kiadvány(ok) lapzártájáig leadják a ZSÖK számára. Az események megfelelő szintű közös 

kommunikációja érdekében a Bérlők valamennyi általuk megvalósított nyilvános program 

részletes leírását 2 hónappal a megvalósulás előtt, de legalább a megelőző hónap 15-ig átadják a 

ZSÖK számára.  

6.4 A konkrét programtervezethez kötelezően csatolandó mellékletek: 

6.4.1 az adott rendezvényhez szükséges termek listája 

6.4.2 az adott rendezvény rövid leírása, mely alkalmas a sajtó és pr megjelenésre; illetve 

hozzávetőleges képet ad a tervezett esemény jellegéről, illetve tematikájáról. A leírásnak ki 

kell egészülnie nyomdai minőségű, jogtiszta képi anyaggal is. A programgazdának 

nyilatkoznia kell arról, hogy a promóciós anyagok szerzői és szomszédos jogaival 

rendelkezik. 

6.4.3 az adott rendezvényen fellépő művészek listája 

6.4.4 az adott rendezvényen elhangzó darabok listája 

6.4.5 az adott rendezvényhez szükséges (belső és külső, beszerzésre váró) technikai eszközök 

listája, a rendezvényhez kapcsolódó előkészületi és utómunkálati napok száma. 

6.4.6 az adott rendezvényhez (illetőleg rendezvénysorozathoz) kapcsolódó jegyek, bérletek ára 

6.4.7 saját kommunikációs terv, tervezett saját megjelenések listája 

6.4.8 az adott rendezvényhez a ZSÖK részéről szükséges humán erőforrás 

6.5         A várható programtervezet leadásához a 6.4.1.-6.4.4.-ig terjedő pontokban található 

mellékleteket a rendezvény lefoglalásának időpontjában kell csatolni. A 6.4.5.-6.4.8.-

ig terjedő pontokban található mellékleteket a rendezvény megvalósulása előtt két 

hónappal, de legkésőbb a rendezvényt megelőző hónap 20-ig kell benyújtani. 
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6.6 A hosszabb távon, legalább 4 hónappal előre tervezett rendezvények befoglalt időpontja legfeljebb 

kétszer módosítható, a tervezett esemény előtt legkésőbb 2 hónappal. 

6.7 A 4 hónapon belüli események időpontja legfeljebb egyszer, a tervezett esemény előtt legalább 2 

hónappal, de legkésőbb a megelőző hónap 20-ig módosítható. Amennyiben még rövidebb időn 

belül történik módosítás, az kártérítési felelősséget ró a rendezvény szervezőjére. 

6.8 Az egyes események időpontjának változtatása iránti  igényét minden esetben írásban kell 

benyújtani. A változtatást a ZSÖK szintén írásban igazolja vissza. 

6.9 A programok időpontjának módosítása egyedi esetekben belül eshet a megadott határidőkön, ezek 

elbírálása a ZSÖK jogköre. Abban az esetben azonban, ha a módosítás ideje belül esik a 6.6.-os 

illetve 6.7.-es pontokban megadottakkal, a Bérlő a 4.5.1-ben megjelölt elsőbbségét elveszti. 

6.10 A Bérlők programjainak feltöltése ezután történhet csak meg. A Bérlők nem foglalhatnak el 

olyan időpontot, illetve helyszínt, amely a korábbiakban elfoglaltakkal egyezik, vagy ütközik. 

Ennek megállapításával részletesebben a 4. pont foglalkozik. 

 

7. A Zsolnay Negyed és a vele szerződésben álló szervezetek közös kommunikációs és 

marketingtevékenységéről: 

 
7.6 A ZSÖK a Zsolnay Negyedben működő intézmények és szervezetek által megvalósuló programok 

kommunikációján túl a Város kulturális és turisztikai brandjének építéséhez kapcsolódó 

kommunikációs és marketingtevékenységet is folytat, valamint összhangba hozza a szereplők 

ilyen irányú tevékenységét.  

7.7 A Város kulturális imázsának erősítése érdekében a ZSÖK és a vele együttműködő szervezetek 

közös kommunikációs stratégia kialakítására törekednek; kommunikációjukban egymást erősítik. 

7.8 A ZSÖK az általa üzemeltetett területeken, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus felületeken 

promóciós tevékenységet folytat. A ZSÖK a Bérlők által megvalósított programok 

kommunikációját egyedi szerződésekben foglaltak szerint támogatja. 

7.9 A ZSN-ben megjelenő promóciós eszközök és felületek Bérlők általi használatához a ZSÖK 

előzetes, írásbeli engedélye szükséges. 

7.10 A Bérlők hosszú távú és eseményekhez tartozó kommunikációs tervet állítanak össze, 

melyeket a ZSÖK-nek leadnak, amely ezt kiegészítve, összehangolva, erősíti a közös 

kommunikációt. A hosszú távú kommunikációs tervet félévente, az eseményekhez kapcsolódó 

tervet a 6. pontban szabályozottak alapján kell  a  Bérlőknek leadniuk. 

7.11 A ZSN-hez kapcsolódó promóciós célú megjelenések vizuális részleteit a ZSÖK Arculati 

Kézikönyvének programkommunikációra vonatkozó részei hivatottak szabályozni, melyek 

minden Bérlőre és programszervezőre kötelező érvényűek. 
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7.12 A ZSN arculati elemeinek használatára kizárólag a ZSÖK-kel üzleti, illetve szerződéses 

kapcsolatban álló szervezetek jogosultak. A ZSN arculati elemeit harmadik személy felé csak a 

ZSÖK engedélyével lehet kiadni. 

7.13 A ZSÖK által menedzselt promóciós felületek és eszközök kereskedelmi célú értékesítése a 

ZSÖK joga és feladata, bevételteremtés céljából. A Bérlők és a programszervezők a ZSÖK-kel 

kötött külön megállapodás keretében vehetik igénybe ezeket. 

7.14 A nyilvánosság tájékoztatását a ZSN-el kapcsolatban a ZSÖK nyilatkozati rendje szabályozza, 

amely részletezi a Bérlők és az üzemeltető jogosultságát, szakmai önállóságát. 

7.15 A Bérlők a ZSN-en belül saját területükön kizárólag a ZSÖK-kel történő egyeztetés után 

alakíthatnak ki reklámfelületeket és helyezhetnek el reklámeszközöket. 

7.16 Az egyes rendezvények archiválásáról: A ZSÖK a ZSN-ben megrendezésre kerülő, általa 

kiválasztott eseményeket egészében, vagy részleteiben, a programszervezővel kötött szerződés 

szerint saját maga számára archiválja és az adott szerződésben foglaltak értelmében használja fel. 

7.17 A ZSÖK az EU által előírt kötelezettségének eleget téve adatot szolgáltat. Minden Bérlő 

számára kötelesség a rendezvényekről a ZSÖk által kért adatok szolgáltatása, kérdőívek 

kitöltetése. A ZSÖK a szervezőktől beérkező statisztikákat a ZSN-re vonatkozóan 

kommunikációjában felhasználhatja. 

A ZSN Bérlői a ZSÖK által üzemeltett területet bármilyen formában (pl. Fotó, egyéb üzleti 

tevékenység) csak a ZSÖK engedélyével használhatják fel. Ennek megsértése esetén kártérítési 

felelősséggel tartoznak. 

 

8. A ZSN-ben működő szervezetek időleges és állandó szinergiája 

 

8.6 A ZSN-ben az előzetes célkitűzések alapján kiemelt fontossággal bír az Bérlők közötti 

együttműködés létrehozása, illetve az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása. Ilyen alkalmakat 

megrendezés előtt min. 6 hónappal lehet kialakítani. A tematikus rendezvényekhez minden 

Bérlőnek kötelező tematikusan kapcsolódnia. 

8.7 A szervezetek szinergiájának kialakítását elsősorban a ZSÖK hivatott garantálni. 

8.8 Az egyes szervezetek közötti hosszú, vagy rövid távú együttműködéseket külön szerződések 

rögzítik. 

8.9 A Zsolnay Negyed közös kommunikációját, illetve marketingtevékenységét elősegítendő a ZSÖK 

minden hónapban legalább egyszer értekezletet hív össze a fenti témákban, amelyen minden Bérlő 

képviseltetheti magát. 

8.10 A Zsolnay Negyed Bérlői között lehetőség van kooperációs értekezletek megtartására. 

8.11 A kooperációs értekezletet bármelyik Bérlő kezdeményezheti. 
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8.12 Az értekezletet a ZSÖK hívja össze. 

8.13 Az értekezleten részt vevők köre az adott problémától függően változó lehet. 

8.14 Az egyes szervezetek közötti kapcsolódásokról: 

− Az egyes Bérlőként megjelenő szervezetek együttműködése elősegíti a közös brand 

építését, az egységes arculat megjelenését. 

− Az együttműködésen alapuló rendezvények, állandó programok a promóciós 

tevékenységek terén is előnyt élveznek – az együttműködésben részt vevő partnerek közös 

megállapodás alapján bármely arány szerint használhatják egymás promóciós felületét a 

közös, vagy egyéni cél érdekében. 

− A kapcsolatok létrejöttekor nem csak a ZSN-ben Bérlőként megjelenő szervezetek 

számíthatnak partnerintézménynek.  

 

8.15 A PTE és a ZSN szervezeteinek kapcsolódásáról: 

 - Az egyetem (PTE) a Negyeden belül önálló egységként működik, azonban a ZSN egyik 

kiemelten fontos feladata az egyetemista réteg minél nagyobb fokú bevonása a Negyed és a Város 

aktív kulturális és gazdasági életébe. 

- Az egyetem, illetve a civil és gazdasági szféra kapcsolata hosszú távú eredményei is szem előtt 

tartandók – a gyakorlati helyek növelik az egyetemről kikerülő friss diplomások tudásbázisát, emelik 

az egyetem presztízsét, illetve növelhetik a Pécsett maradó diplomások számát. 

- Az együttműködés megvalósításának konkrét, szerződésbeli kidolgozása minden esetben a részt vevő 

szervezet, illetve a kapcsolódó egyetemi tanszék, vagy intézet feladata, azonban az alábbiak 

iránymutatásként, illetve lehetőségként szóba jöhetnek: 

− szemináriumi rendszer: az egyetem valamely tanszéke szemináriumi keretek között 

órát hirdet meg. Az erre jelentkező hallgatók a Negyeden belül partner intézményhez 

kerülhetnek.  

− ösztöndíj rendszer: az egyetem valamely tanszéke Zsolnay Negyed kreatívipari 

vállalkozásaival közösen ösztöndíj lehetőséget hirdet.  

 

9. A kereskedelmi, vendéglátási és egyéb rendeltetésű épületek (épületrészek) bérbeadásának, 

hasznosításának szabályozása 

9.6 A kereskedelmi, vendéglátási és egyéb rendeltetésű épületeket (épületrészeket) a ZSÖK piaci áron 

adja bérbe. 

9.7 A bérleti szerződés határozott időtartamra szól. 

− A bérlet pontos időtartamát és részletes feltételeit a bérleti szerződés szabályozza 
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− A bérleti idő minimum egy, maximum három év lehet. A Bérlő részéről beruházási igényű 

bérlemények legalább 5 év határozott időre adhatók bérbe, amely további 5 évvel 

meghosszabbítható.  

9.8 A bérbeadás pályázat útján történik. 

9.9 A Bérlőknek kötelezően alkalmaznia kell a ZSÖK-kel egyeztetett arculati elemeket. A kötelező 

arculati elemekkel kapcsolatban iránymutatást az Arculati Kézikönyv nyújt.  

− Az állandó jellegű promóciós anyagokban a Bérlők promóciós felületet vásárolhatnak. 

− Egyéb promóciós jellegű megjelenéseknél a Bérlőknek nem kell a ZSÖK írásos 

engedélyét kérniük, annak kérésére azonban be kell mutatnia a megjelenésre váró 

anyagokat. 

9.10 A Bérlők külön szerződések alapján szolgáltatásokat nyújthatnak a ZSN rendezvényein. 

− A ZSN-ban tartott rendezvények előkészítésekor a rendező szervezet számára a ZSÖK a 

Bérlők szolgáltatásait kínálja fel 

9.11 A Bérlők időszakos jelleggel szolgáltatást nyújthatnak a ZSN közös használatú területein is. 

− a közös használatú területek igénybe vételéért külön bérleti díjat kötelesek fizetni. 

− A közös használatú területek igénybe vételéhez a ZSÖK kizárólagos, előzetes, írásbeli 

engedélyére van szükség. 

 

10.  A ZSN közparkként működő területeinek üzemeltetése, hozzáférése és az ott tartott 

rendezvények részletei 

 

10.6 A ZSN közös használatú zöldterületei abban az időszakban, amikor épp nem zajlik rajtuk 

rendezvény, közparkként funkcionál. 

10.7 A ZSN nyitva tartására a 13.1. pontban foglaltak irányadók . 

10.8 Rendezvények esetén a rendezvények hozzáférési területét a rendezvényt szervező intézmény 

korlátozza: 

− Ingyenes rendezvények esetén a ZSN általános nyitva tartási idejében a park teljes 

területét elérhetővé kell tenni a látogatók számára. 

− Belépődíjas rendezvény esetén a rendezvényterület lezárása a rendező szervezet feladata. 

− A ZSN általános nyitva tartása után zajló rendezvények esetén attól függetlenül, hogy a 

rendezvény ingyenes, vagy belépődíjas, a rendező szervezet köteles korlátozni a látogatók 

forgalmát a rendezvényterületre. 

 

10.9 A ZSN általános biztonságtechnikai őrzése több lépésben zajlik, s a Városi közbeszerzés 

része.  
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10.10 Az egyedi őrzési feladatokról: 

− A rendezvények alatt a rendezvényterület biztosítása a rendező szervezet, vagy a rendezői 

konglomerátum feladata. 

 

11.  Látogatóközpont, jegyértékesítés 

 

11.6 A jegyértékesítés a ZSN látogatóközpontjában és infopontjaiban, továbbá külső infopontokon, 

valamint interneten keresztül történik a ZSÖK irányításával. Ezeket a lehetőségeket a ZSÖK 

minden rendezvényt szervező szereplő számára megállapodás keretében biztosítja.  

11.7 A ZSN Bérlői közös jegyértékesítési rendszert használnak, mely számukra kedvezményes 

jutaléki rendszert biztosít. 

11.8 A ZSÖK központi Látogatóközpontot üzemeltet, ahol a Város és a Megye által fenntartott 

kulturális intézmények jegyei megvásárolhatóak a fenti módon. 

11.9 A belépővel látogatható eseményt szervező Bérlők, amennyiben nem csatlakoztak a közös 

jegyértékesítő rendszerhez, kötelesek jegyeik 30%-át a Látogatóközpontban értékesítésre átadni. 

 

12.  A párhuzamosan zajló események szabályozása 

 
12.6 Az egyes területek működtetése szempontjából elengedhetetlen feltétel, hogy a területeken 

folyó programok ne zavarják egymást, azonban a párhuzamos használat nem kizáró ok. 

12.7 A területek párhuzamos használatáról a 4. pontban ismertetett prioritási feltételek alapján a 

tervezett rendezvények anyagainak beérkezésétől számított legfeljebb két munkahéten belül a 

ZSÖK hivatott döntést hozni. 

12.8 A belső működést (pl. dohányzás, fényképezés...) részletesen a Házirend szabályozza. 

 

 

13.  A ZSN egészének és részterületeinek megközelíthetősége 

 

13.6   Nyitva tartás 

13.6.1 A Zsolnay Negyed a nap nagyobb részében nyilvános (semi public) terület. A negyed 

területére a nyitvatartási időn belül bárki szabadon beléphet, ott szabadon tartózkodhat. A 

nyitvatartási időn túl a bejáratok zárva vannak, belépni csak külön engedéllyel lehetséges. 

Nyitvatartási idő: 09.00-01.00 

Kapuk napi nyitása:  06.00 

Kapuk napi zárása: 01.00  
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ÉSZAKI TERÜLET 

Kapu Északi 

bejáró 

Északi gazdasági 

bejárat 

Bóbita 

bejáró 

Bóbita 

gazdasági 

bejárat 

Major utcai 

bejárat 

Déli kapu Mauzóleum 

Jelleg Gyalogos Autós / Gyalogos Gyalogos Autós / 

Gyalogos 

Autós / 

Gyalogos 

Autós / 

Gyalogos 

Gyalogos 

Használók nyilvános személyzeti nyilvános személyzeti nyilvános Személyzeti nyilvános 

Nyitás 5:30 

engedéllyel 

Előre kért 

időpontokban,  

engedéllyel 

9:00 9:00 9:00 5:30 

engedéllyel 

9:00 

Zárás 1:00 ∞ 20:00 20:00 1:00 1:00 18:00 

 

DÉLI TERÜLET 

Kapu Rács a Balokány 

felől 

Gyalogos híd 

melletti bejárat 

Parkolóház ki és 

bejárat 

Menza kapu 

Jelleg Gyalogos Autós / Gyalogos Autós / Gyalogos Autós 

Használók nyilvános nyilvános nyilvános nyilvános 

Nyitás 7:00 7:00 7:00 7:00 

Zárás 1:00 1:00 1:00 

engedéllyel 

bármikor nyitható 

1:00 

 

13.6.2 A nyitvatartási időn túl a Zsolnay Negyed területére külön engedéllyel is csak az északi 

(Felsővámház utca) és a nyugati (Major utca) bejáratokon keresztül lehet belépni.   

 

13.6.3 Hosszabb nyitva tartást igénylő programok esetén, helyszíntől függően egy kapu nyitva tartása 

szükséges. A területen éjszaka is tartózkodók (rezidens lakások lakói) számára azonosító 

igazolvány (pl.: rezidens kártya) kiadása szükséges.  

 

13.7 Közlekedés a Zsolnay Negyed területén 

13.7.1  A Zsolnay Negyed területén közlekedni gyalogosan lehet. Gépjárművel behajtani csak 

a déli területen lévő parkolóházba megengedett.   

13.7.2 Ez alól kivételek a következők: 

- árufeltöltés miatt a területre az itt bérleménnyel rendelkezők naponta 6.00-8.30 maximum 

6 t összsúlyú gépjárművel behajthatnak 
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- rendezvények technikai berendezései, díszletei stb.  bevihetők előre egyeztetett 

időpontban a kijelölt útvonalakon és az engedélyezett maximum 6 t összsúlyú 

gépjárművel   

- rendkívüli esemény esetén 

- mozgássérültek.  

13.7.3 A Zsolnay Negyed egész területén a gépjárművek számára sebességkorlátozás van érvényben. 

A megengedett sebesség maximum 20 km/óra. 

 

14. sz. térkép: Bejáratok és közlekedés a Zsolnay Negyed területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8 Parkolás 
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13.8.1 A Zsolnay Negyed területén parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad.  

 

13.8.2 A Zsolnay Negyed területén az alábbi gépjármű parkolófelületek állnak rendelkezésre: 

 

Férőhely   Helyszín 

Személygépkocsi  

(dolgozói, vagy 

rokkant) 

Személygépkocsi 

vendég 

Autóbusz 

Parkolóház   210   

Basamalom utca   20   

Bóbita Bábszinház 8+1     

E 78 2     

E 12-15 3     

E16-19 1     

E2- 22 3     

E24-28 3     

E26 1     

E27-25 2     

Mauzóleum melletti parkoló     3 

Összesen: 24 230 3 

Megállóhely Északi bejáratnál   2 

 

13.8.3 A parkolóhelyek elosztása 

- A parkolóhelyek elsősorban a Negyed vendégei által és korlátozott időtartamig 

használhatók. 

- A Zsolnay Negyed területén működő intézmények, egyéb szervezetek egyeztetett módon 

meghatározott számú parkolóhelyet használhatnak. A parkolásra felhatalmazó kártya a 

Zsolnay Örökség Kezelő Kft-nél igényelhető. 

- A PTE 30 parkolóhely kizárólagos használatára jogosult külön megállapodás szerint. 

 

13.8.4 A Zsolnay Negyed területén kerékpárral érkezők számára az Északi terület Zsolnay Vilmos úti 

bejáratánál valamint a Déli terület parkolóházában külön tároló helyek állnak rendelkezésre.  

  

14. A rendezvények alatti vendéglátói szolgáltatások szabályozása 
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14.1. A ZSN-ben különböző funkciójú vendéglátós cégek üzemelnek. A kávézó, étterem borozó, 

menza és büfé szolgáltatók pályázati úton juthatnak hozzá ahhoz a lehetőséghez, hogy bérleti 

szerződésben meghatározott keretek között a Zsolnay Negyed vendéglátó egységeit 

üzemeltessék. 

14.2. A ZSÖK Kft. célja, hogy a ZSN területén megvalósuló összes rendezvény vendéglátását a 

negyedben egységet üzemeltető vendéglátós szolgáltatókkal oldja meg. Külső vendéglátós 

szolgáltató nem végezhet tevékenységet a Zsolnay Negyed területén. Abban az esetben, ha a 

ZSN-ben az alap vendéglátós tevékenységen túl, további vendéglátó szolgáltatásra merül fel 

igény, arra a Negyed vendéglátós partnerei nyújtanak szolgáltatást az alábbiak szerint: 

14.2.1. A ZSÖK KFT. rendezvénydivíziója vagy a Bérlő szervezésében megvalósuló nagy 

létszámú, fesztivál jellegű programok esetében a ZSN vendéglátósai egyedileg 

megállapított helyszínbérleti díj ellenében települhetnek a fesztivál helyszínére. A 

bérleti díj minden esetben a szervezőt illeti meg, a vendéglátás bevétele a vendéglátós 

vállalkozóké. 

14.2.2. Olyan kisebb létszámú rendezvény esetén, ahol nincs szükség 5 vendéglátós 

szolgáltatására, a szervező a ZSN területén működő vendéglátósok köréből, saját 

üzleti szempontjai szerint választhatja ki együttműködő partnerét. 

14.2.3. Abban az esetben, ha bármely szervező a ZSN területén, nem büfé jellegű 

szolgáltatást, hanem általa fizetett catering szolgáltatást kíván igénybe venni, a ZSN 

területén működő szerződött vendéglátó szolgáltatók ajánlata alapján választhatja ki a 

szolgáltatást nyújtót. 

14.3. Ha a rendezvény a bérleti szerződéssel rendelkező vendéglátós működési területére esik, ebben 

az esetben a szervező, csak az ott működő vállalkozás vendéglátós szolgáltatását veheti igénybe. 

 

 

15. A Zsolnay Negyed üzleti értékesítése 

 

15.1. A ZSÖK Kft. üzemeltetésében, vagy értékesítési hatáskörében lévő helyszín, iroda, üzlet, 

reklámfelület értékesítésére, értékesítési divíziót hozott létre melynek célja, hogy a 

termékportfóliót egységesen megjelenítve, kidolgozott stratégia szerint bocsássa piacra. A 

termékportfólió részét képezik a Zsolnay Negyed  területei is, ezek üzleti típusú értékesítését az 

értékesítési divízió az alábbiak szerint végzi: 

15.1.1. A Zsolnay Negyed ZSÖK által üzemeltetett közös használatú területeinek üzleti típusú 

bérbeadását a ZSÖK értékesítési divíziója  korlátozás nélkül végzi, annak teljes 

bevétele a ZSÖK Kft-t illeti meg. A közös területek ilyen típusú foglaltságáról a 
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ZSÖK a Bérlőket  kellő időben értesíti, egyben gondoskodik arról, hogy a bérelt 

területek működése zavartalanlegyen. . 

15.1.2. A ZSN bérelt területei hasznosításának joga a ZSÖK Kft-t illeti meg, kivéve, ha a 

hasznosítás a Bérlő tevékenységi körébe eső tevékenységre irányul. 

Az hasznosítási tevékenységből származó, a költségek levonása után maradó   bevétel 

70%-a bérleti viszonyban levő Bérlőt illeti meg, 30%-a ZSÖK Kft-t. 

15.1.3. A bérbeadás útján nem hasznosított területek mindenkori hasznosítása a ZSÖK 

feladata. 

15.2. A 15.1.2 pontban jelölt hasznosítási tevékenység a Bérlő szervezet által meghatározott szabad 

időszakokra érvényes. A bérleti díjakat a ZSÖK és a Bérlő közösen állapítja meg. A közösen 

megalkotott árlistától az értékesítés 20%-kal eltérhet, ennél nagyobb eltérés csak a Bérlő 

beleegyezése mellett lehetséges. 

15.3. A Bérlő az általa bérelt területeket kizárólag a 15.2. szerint hasznosíthatja, a ZSÖK 

hozzájárulása nélkül üzleti típusú rendezvényekre nem hasznosíthatja. 

15.4. A Bérlő a nála jelentkező ilyen irányú érdeklődőket köteles a ZSÖK Kft. értékesítési 

divíziójához irányítani.  
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A Szabályozandó elemek területileg: 
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1. Ifjúsági Ház  

2. Kortárs Művészeti Központ  

3. Labor kreatív műhelyek  

4. Vendéglátóhely (E78) 

5. Bóbita Bábszínház  

6. Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely  

7. Planetárium  

8. Interaktív Tudományos-technikai Kiállítás  

9. Kávézó (E31) 

10. Látogatóközpont 

11. Menza 

12. PTE Művészeti Kar Kerámia Doktori Iskola 

13. PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 

14. PTE Médiatudományi Intézet, Filmtörténeti szeminárium 

15. PTE Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet, Mediális Művészeti Intézet, Művészeti Kar 

könyvtár 

16. PTE Művészeti Kar Szobrászat Tanszék  

17. Janus Egyetemi Színpad 

18. Parkoló 

19. Rezidens szállás  

20. üzletek (E09) 

21. porta és információs pont 

22. Cukrászda (E11) 

23. Üzemeltetői irodák  

24. Borozó-bortrezor (E12) 

25. Zsolnay Család és Gyártörténeti  

Kiállítás 

26. Eosin Art Café  (E14) 

27. Zsolnay Rendezvényterem és étterem (E13) 

28. Zsolnay Mintabolt (E15) 

29. Vállalkozói tér – irodák, inkubátor műhelyek (E16) 

30. Vállalkozói tér – termelési területek (E18) 

31. Alkotó és Inkubátorház 

32. Gyugyi-gyűjtemény 

33. Üvegház 

34. Zsolnay Mauzóleum 
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35. Környezet (kert, burkolat, dísztó, játszó) 


