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A Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség október 13–14–15-i II. 
konferenciájának költségvetés-előirányzata – 1951. szeptember 18. 

 
A dokumentum a Szövetség II. konferenciájához kapcsolódó költségeket tárgyalja (előirányzott 
összegekkel) a terembérléstől kezdve a zsebpénzen keresztül egészen a kisebb ajándékokig, mint 
a cigaretta. Ezen kívül informál a konferencia helyszínéről, a résztvevőik számáról, az éttermi 
költségekről, a takarítók béréről, tehát az államosítás utáni harmadik évben követhetjük 
Magyar Népköztársaságban elfogadott ünneplési szokásokat. 
 
 
A Konferencia színhelye: az új városháza tanácsterme V. Váci u. 62 
A résztvevők száma: 238 550 
Meghívók, nyomtatványok…………………………………………….Ft  1.000.- 
Blokk-tömbök239…………………………………………………………..” 10.200.- 
 (kötve, arany felirattal 600 db á 17.-Ft) 
Dekoráció……………………………………………………………….”  12.000.- 
 (A tanácsterem, valamint a lépcsőfeljárat földsz.- 
 második emeletig, kapubejárat gazdagon feldíszítve) 
Gyorsírók, gépírók díjazása240…………………………………………..”  6.000.- 
 (Óránként kb. 200.-Ft, napi 10 óra munkaidő) 
Plakátok…………………………………………………………………”  700.- 
Terembér és takarítás……………………………………………………”  3.000.- 
 (A Tanácsnak fizetendő terembér, valamint a lépcsőház- 
 és a terem takarítása mindhárom napon) 
Dobogó-építés…………………………………………………………...”  800.- 
 A terem befogadóképességének növelésére a legutolsó 
 sorok mögött egy dobogó felépítésére van szükség) 
Kisegítő-személyzet díjazása……………………………………………”  2.000.- 
 (Ruhatáros, megafon szerelő-kezelő, liftes, portás stb.) 
Büfé……………………………………………………………………..”  27.000.- 
 (mindháromnapon délelőtt és délután, napi 9.000.-Ft) 
Ebéd………………………………………………………………………” 60.000.- 
 241(mindhárom napon a Béke szálló kupolatermében, vagy 
 a Gellért szálló csarnokában à 36.- Ft, naponta 
 20.000.-Ft) 
242Szállítás, autóbuszok…………………………………………………..”  14.000.- 
 (Az ebédekhez a konferencia résztvevőit 10 autóbusz 
 vinné. Ezek bére napi 4.500.-Ft Kisebb szállítások: 
 felirati táblák, írógépek szállítása) 
Virág-díszítés………………………………………………………….”  5.000.- 
 (A terem, lépcsőház, kapualj, büfé gazdagon feldíszítve 
 a Virágért Váll-tól kölcsönzött virágokkal) 
Autó költség…………………………………………………………….”  7.200.- 

 
238 A lap oldalán kézzel írt megjegyzés: Számozott helyek! 
239 Major Tamás, Gáspár Margit példánya megtalálható az OSzMI történeti tárának kéziratgyűjteményében. 
240 A lap oldalán kézzel írt megjegyzés: Fordítás? 
241 A lap oldalán kézzel írt megjegyzés: 500-fő?! 
242 A lap oldalán kézzel írt megjegyzés: ? 



 (1 kocsira már kb. 9 nappal előbb szükség van 
   12 napra á 300.-Ft 3.600.- 
 további 2 kocsi a konferencia előtti 
 napokra 6 napra á 300.-  3.600.- 
Fényképek……………………………………………………………….”  5.000.- 
 (A külföldi vendégek fogadása, a konferenciáról 
 készített felvételek a sajtó és a vendégek részére) 
Vidéki résztvevők költségtérítése………………………………………”  18.100.- 
 (Színházaktól kb. 42-en, TSZCS-ből kb 11-es 
 53 személy útiköltség, élelmezési és szállásköltség 
 4 napra személyenként 340.-Ft) 
Budapesti dolgozók, sztahanovisták napidíja243 
 (20 személy á 50.-Ft naponta)………………………….………”  3.000.- 
Jutalmak, díjazások244…………………………………………….……”  4.000.- 
Küldönc, kézbesítési költség…………………………..……………….”  1.000.- 
Posta-költség…………………………………………………………...”  1.000.- 
Ajándékok a Konferencia résztvevői részére………………………….”  33.000.- 
 (könyv vagy dísztárgy á kb.60.- Ft) 
Protokoll-előadások költségei245…………………………………………”  38.000.- 
 Operaház előadása…………………… 25.000.- 
 Nemzeti Színház „ …………………... 10.000.- 
 Déryné246 filmelőadás a Fórum moziban 3.000.- 
          ------------------------ 
      Összesen  Ft  252.000.- 
      ------------------------------------------------------------ 
KÜLFÖLDI VENDÉGEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK: 
 A vendégek száma:  10 
 Budapesti tartózkodás: 8  nap 
Szállásköltség…………………………………………………………Ft  4.000.- 
 (Margitszigeti Nagyszálló napi 50.-) 
Élelmezési költség (napi 65.-)………………………………………”  5.200.- 
Zsebpénz247  (napi 50.-)………………………………………”  4.000.- 
Elő- és utóprogramok költségei……………………………………” 
 (esténként vacsora-utáni, színház-utáni együttlétek 
 vezetőségünk tagjaival az egyes vendégekkel 
 külön-külön 8 napon át”……………………………………...”  15.000.- 
Autó-költség (10 kocsi á.napi 300.-)……………….……………….”  24.000.- 
Útiköltség térítés………………………. 
  (személyenként átlag 2.000.-)…………………………”  20.000.- 
Tolmács-költség………………………………………………………”  12.800.- 
 (20 fő napi 80.-Ft) 
Tolmácsok ellátási költségei…………………………………………..”  6.400.- 
 (20 fő személyenként napi 40.-Ft) 
Kisebb ajándékok 
 (cigaretta, stb. 10 személy részére á 80.-Ft…………………….”  800.- 

 
243 a lap oldalán kézzel írt megjegyzés: ? 
244 a lap oldalán kézzel írt megjegyzés: ? 
245 a lap oldalán kézzel írt megjegyzés: ? 
246 Déryné című film (1951). Rendező: Kalmár László. 
247 a tolmácsoktól ide egy kézzel történő átnyilazás mindkét helyen kérdőjellel. 



Távirat, telefon költségek……………………………………………..”  2.000.- 
(külföldre küldött táviratok) 

Ajándékok (személyenként kb. 800.-Ft)……………………………”  8.000.- 
Vegyes kiadások (tartalék)……………………………………….”  6.800.- 
 (pl. esetleges kirándulások Dunapetelére vagy 
 valamelyik vidéki színház meglátogatására, stb.) 
         --------------------------------- 
       Összesen  Ft 109.000.- 
Összesítés: 
  Általános költségek……………………………  Ft 252.000.- 
  Külföldiekkel kapcsolatos költségek………….  „ 109.000.- 
      Összes kiadások  Ft 361.000.- 
      ------------------------------------------------------------ 
Budapest, 1951. szeptember 18. 

Fenyő Imre       Szilágyi Bea 
adm.titkár       függetlenített titkár 

 
Jelzet: MNL OL 276. f. 89. cs. 396. őe.  
Géppel írt beadvány, saját kezű aláírásokkal és a Színház- és Filmművészeti Szövetség 
körbélyegzőjével.  
  


