
Iktatószám: 21360/2008. 

A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.) 10. §-a rendelkezései alapján a Pesti Magyar Színház elnevezésű központi költségvetési 
szerv alapító okiratát — az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben — módosítom 
és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 
 

I.  
Általános rendelkezések 

 

1. Az intézmény hivatalos elnevezése:  Pesti Magyar Színház 

2. Rövidített elnevezése:   Magyar Színház 

3. Idegen nyelvű megnevezése: 

  angolul:  Magyar Theatre 

  németül:          Magyar Theater 

  franciául:        Magyar Theatre 

  spanyolul:       El Teatw Magyar 

  oroszul:           Magyar Tyeatr 

4. Székhelye:    1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. 

5. Alapító:    Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

6. Szakmai besorolása:   Színház, előadóművészeti intézmény 

7. Számlaszáma:    Magyar Államkincstár 10032000-01714555 

8. Felügyeleti szerve:   Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 

II.  
Az intézmény alaptevékenysége 

 
1. A Pesti Magyar Színház alaptevékenységként az alábbi feladatokat látja el: 
 
1.1.  a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítésével széles közönségréteg 
érdeklődésére számot tartó, közönségnevelő-megtartó funkciót valósít meg; 

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

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

1.4. repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi 
alkotásainak; 
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1.5. kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására; 

1.6. működése során különös figyelmet szentel a színházművészet megújítását segítő 
törekvéseknek, szakmai fórumoknak, színházi találkozóknak; 

1.7. színházművészeti szakképző iskolát és a speciális színházi szakmák (súgó, ügyelő, 
titkár, asszisztens) utánpótlása biztosítására képzést működtet. 

2.  Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítő, kisegítő tevékenységei a TEÁOR’08 
szerinti megjelöléssel: 

90.01 Előadó-művészet, 
14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása, 
15.20 Lábbeligyártás, 
85.32 Szakmai középfokú oktatás, 
32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység, 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 
55.20 Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 

3. Alapvető szakfeladata:  921 617; Színházi tevékenység 

4. Szakágazati besorolása: 900 100; Előadó-művészet 

III.  
Az intézmény vállalkozási tevékenysége 

 
1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak 
hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30 %-os 
mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intézmény alapvető szakfeladatainak ellátását. 

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel: 

18.20 Egyéb sokszorosítás, 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása, 
77.12 Gépjárműkölcsönzés 

3. Az Áht. 96.§ (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a 
vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni 
és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény az intézmény által 
felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint használható fel. 
 

IV.  
Az intézmény működése 

 
1. Az intézmény élén igazgató áll. Az igazgatót az oktatási és kulturális miniszter 
(továbbiakban: miniszter) határozott időre bízza meg – a jogszabályi előírások szerint 
pályázat útján – és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

2. A gazdasági szakterület irányításáért felelős vezetőt a színház igazgatója javaslatára 
a miniszter határozatlan időre nevezi ki és menti fel. A gazdasági szakterület irányításáért 
felelős vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a színház igazgatója gyakorolja. 

3. A főrendező határozott időre történő kinevezéséhez és felmentéséhez a miniszter 
egyetértése szükséges. A főrendező felett az egyéb munkáltatói jogokat a színház igazgatója 
gyakorolja. 
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4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet hatálya 
alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat a színház igazgatója 
gyakorolja a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek figyelembevételével. 

5. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által jóváhagyott a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A színház 
igazgatója köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat 
hatályba lépését követő 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából 
felterjeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá. 

V.  
Az intézmény jogállása, gazdálkodása 

 
Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az intézmény 
költségvetési előirányzatait felügyeleti szerve hagyja jóvá. 

 
VI.  

Záró rendelkezések 
 

Jelen Alapító Okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2000. szeptember 
1. napján kelt Alapító Okirat hatályát veszti.  
 
Budapest, 2008. 09. 09. 
 
 

 Oktatási és Kulturális Minisztérium 
mint az Alapító képviselője 

átruházott jogkörében eljárva 
Arató Gergely  

államtitkár 
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