
 

Okirat száma: II/9163-2/2020/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Pesti Magyar 

Színház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Pesti Magyar Színház – Ifjúsági- és Családi Színház 

1.1.2. rövidített neve: Pesti Magyar Színház 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Magyar Theatre 

1.2.2. német nyelven: Magyar Theater 

1.2.3. francia nyelven: Magyar Theatre 

1.2.4. spanyol nyelven: El Teatr Magyar 

1.2.5. orosz nyelven: Magyar Tyeatr 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1837.08.22. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 1836. évi 41. sz. törvénycikk 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Színházművészeti tevékenység folytatása - az előadó-
művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó-művészet 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1.  a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenitésével széles 
közönségréteg érdeklődésére számot tartó, közönségnevelő-megtartó funkciót 
valósít meg 

4.3.2.  klasszikus és fél klasszikus drámai műveket, magyar és külföldi kortárs 
színdarabokat mutat be 

4.3.3.  a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárján 
tarja Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit 

4.3.4. repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi 
alkotásainak 

4.3.5. kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására 

4.3.6.  működése során figyelmet szentel a színházművészet megújítását segítő 
törekvéseknek is  

4.3.7.  gyakorlati helyet biztosít a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatói számára, részt 
vesz a színpadi oktatásban 

4.3.8.  a kezelésébe adott állami tulajdonú színházépület ingatlant alaptevékenységének 
megfelelően működteti, e célból más tulajdonában lévő ingatlanokat, 
ingatlanrészeket is bérel, részeit az e célból nem használt időszakokban 
bérbeadással hasznosítja 

4.3.9.  elsősorban gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása a Nagyszínpadon 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082020 Színházak tevékenysége 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

3 
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

4 
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Pesti Magyar Színház -  Ifjúsági és 
Családi Színház élén az igazgató áll, akivel nyilvános pályázat alapján az emberi 
erőforrások minisztere - az Emtv.-ben foglalt eltérésekkel - a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezése 
alkalmazásával határozott idejű munkaviszonyt létesít, illetve szüntet meg, valamint 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. május 22-én kelt, 25952/2013 okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 
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