
Okirat száma: 960-2/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyarországi Német 
Színház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Magyarországi Német Színház  

1.1.2. rövidített neve: DBU  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Német nyelven: Deutsche Bühne Ungarn  

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Garay tér 4.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 1026 Budapest, Júlia utca 9.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  



Az Alaptörvényben biztosított művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése 
érdekében, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által önként vállalt 
nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás érdekében előadó-művészeti tevékenységet 
folytat, elősegíti a magyarországi német előadó-művészeti tevékenység megújítását. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó-művészet 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az Intézmény alaptevékenysége folytatása keretében sajátos eszközeivel hozzájárul a 
Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság nyelvi és kulturális identitásának 
megőrzéséhez, fejlesztéséhez.  
A német kultúra, nyelv- és irodalom iránt érdeklődő közönség számára a műfajilag sokszínű 
német nyelvű színházi előadásokat hoz létre.  
Bemutatókat tart székhelyén és az ország más területein, tájol, vendégjátékokat teljesít és 
fogad.  
Vállalja a német irodalom értékeinek tolmácsolását, a hazai német nyelvű irodalom 
népszerűsítését, bemutatását a magyarországi és a nemzetközi kulturális életben.  
Támogatja a hazai német nyelvű amatőr színjátszást és a német kultúra körébe tartozó 
előadó művészeti tevékenységet.  
Kapcsolatot tart német nyelvű színházakkal és a német színházi szervezetekkel, kölcsönös 
szakmai programokat, turnékat készít elő és bonyolít le.  
Közönségbázisának biztosítása érdekében gondoskodik tevékenysége széleskörű 
megismeréséről és népszerűsítéséről.  
Kapcsolatot tart a német nemzetiségi önkormányzatokkal, egyesületekkel, művészeti 
csoportokkal, lehetőség szerint hozzájárul eredményes működésükhöz.  
Kiemelt kapcsolatokat ápol a német alap-, közép- és felsőfokú oktatási-nevelési 
intézményekkel, támogatja a diákszínjátszást, segíti a színház iránt érdeklődő színházi 
pályára készülő tehetséges fiatalokat. Rendszeres bemutatókat tart az ifjúsági közönség 
számára. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082020 Színházak tevékenysége 

2 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
Közgyűlése pályázat kiírását és elbírálását követően 5 év határozott időre bízza meg. A 
vezetői megbízás visszavonásának, felmentésének, az összeférhetetlenség 
megállapításának, a fegyelmi eljárás megindításának, továbbá a fegyelmi büntetés 
kiszabásának jogát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése 



gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. február 22. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, ”időbélyegző szerint” 

P.H. 

Englenderné Hock Ibolya 
Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata Elnöke 
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