
„Együttműködési megállapodás”

Kivel? 

Miért?

Olvasd csak tovább a lenti sorokat….

Lehet, sőt biztos, hogy a színházat szerető MKKSZ tagoknak jelentős napként marad meg 
emlékezetükben 2014. március 13- a, csütörtök!

Ezen a napon Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára és Nemcsák Károly, a budapesti József 
Attila Színház igazgatója aláírták a két intézmény között létrejött szerződést.

Mire vonatkozik az aláírás?  Néhány kiemelés a megállapodásból:

“A  Színház vállalja,  hogy a  szakszervezeti  tagokat  egyedi  kedvezményekben  részesíti,  a 
kedvezmény mértéke jegyeknél 10%, bérleteknél-5%.

1



A  Színház utazási kedvezményt biztosít a  Szakszervezet tagjai  és a velük az  előadásra 
utazó családtagjaik számára, az alábbi feltételek szerint: 

Színház 100 km-es távolságon belül átvállalja a vidékről csoportosan érkező nézők utazási 
költségeit, amennyiben színházjegyet vásárolnak 

a) valamelyik határon túli színház vendég-előadására , vagy 

b) az Édes fiaim, Feketeszárú cseresznye, A nagymama, Kései találkozás című előadásokra.

Az útiköltség  megtérítését  a  Színház legfeljebb 40.000 Ft+áfa összegig  vállalja  át.  Egy 
busszal legalább 20 főnek kell érkeznie.

Ezenkívűl a színház:

előzetes  egyeztetését  és  feltételekben  való  megállapodást  követően,-  Színházon  belüli 
kulisszajárást  szervez  és  bonyolít  le  a  szakszervezeti  tagokból  és  családtagjaikból  álló 
csoport részére.

A  Szakszervezet  vállalja,  hogy  tagjai  körében  elektronikus  illetve  print  (nyomtatott)  
kiadványaiban, és az egyéb erre alkalmas eszközei útján népszerűsíti a Színházat és a színházi 
előadásokat, melyhez a Színház marketinganyagokat biztosít.

Kapcsolattartó 

Szakszervezet részéről: 

Név: Lukács Vera

Telefon: + 36 30 435 89 15

Email: vera.lukacs@gmail.com
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http://jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/!/kategoria/2
mailto:vera.lukacs@gmail.com
http://jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/kesei-talalkozas
http://jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/a-nagymama
http://jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/feketeszaru-cseresznye
http://jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok/%C3%89des-fiaim


Előadások, amire kedvezményt adnak/kapunk:

Arthur Miller: Édes fiaim
színmű két felvonásban
Az üzlet és boldogulás szembenézése a szeretettel és boldogsággal. A klasszikus 
családregény. 

Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye
színmű két részben
Szenvedély és hazafiság Bácskában a történelem sorsfordító viharának közepén……….
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Csiky Gergely: A nagymama
vígjáték két felvonásban
Humor, fordulatok, szerelem. Békebeli családi történet, amelyben a szálakat a Nagymama 
mozgatja

Alekszej Arbuzov: Kései találkozás
romantikus történet két részben

A színdarabokról  részletesebben a  http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok 
linkre kattintva olvashatsz.

Várjuk  a  szakszervezeti  tagok  –  csoportok  érdeklődését  -  jelentkezését  a  2. 
oldalon megadott elérhetőségen.
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http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/eloadasok

