
KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel az 1802-ben gróf Széchényi Ferenc felajánlása nyomán létrejött

Magyar Nemzeti Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:
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I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Nemzeti Múzeum.
2. Idegen nyelvû elnevezése:

– angolul: Hungarian National Museum
– németül: Ungarisches Nationalmuseum
– oroszul: ��������	
���	�������
�����

– franciául: Musée National Hongrois.

3. Rövidített elnevezése: MNM.
4. Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.
5. Telephelyei:

1053 Budapest, Magyar u. 40.
Múzeumai:
a) MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Fõ u. 23.
c) MNM Vármúzeuma 2500 Esztergom, Szent István tér 1.
Közérdekû muzeális kiállítóhelyei:
a) MNM Vértesszõlõsi Kiállítóhelye 2837 Vértesszõlõs, volt kõbánya,
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Salamon torony.
6. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.
7. Szakmai besorolása: országos múzeum.
8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425121-00000000.
9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a Magyarország területén az emberré válástól napjainkig létrejött régészeti és történeti emlékekre,
valamint a más államokban élõ magyarság történetére vonatkozó relikviákra.

2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a magyarság története vonatkozásában – a nemzetközi egyezmények figyelem-
bevételével – a világ valamennyi országa is.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang és egyéb forrásanyag felkutatása, régészeti feltárások útján
vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.) való gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása
és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, valamint a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és to-
vábbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.

3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kultu-
rális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örök-
ségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
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3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9 Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A múzeumokban õrzött kulturális javak digitalizálásával összefüggõ országos szintû módszertani és koordinációs
tevékenységet végez.
4.2. Ellátja a restaurálás és konzerválás elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatásával, új módszerek kidolgozásával és beve-
zetésével összefüggõ feladatokat és az eredményeket rendszeresen közzéteszi.
4.3. Képzõ- és továbbképzõ központként részt vesz a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem által folytatott tárgyrestaurá-
tor-képzésben, ellátja a mûtárgyvédelmi munkatárs (mûtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi gyûjtemény- és raktárkeze-
lõ, valamint restaurátor technikus) képzéssel összefüggõ feladatokat és vizsgahelyet mûködtet.
4.4. A múzeumi szakterület központi információs bázisaként országos muzeológiai és régészeti adattárat, muzeológiai és
restaurátor könyvtárat, archaeometriai és régészeti légifotó-adatbázist mûködtet.
4.5. Elõsegíti a múzeumi terület régészeti, történeti muzeológiai és numizmatikai szakági együttmûködését, éves szak-
mai konferenciák, illetve továbbképzések szervezését.
4.6. Kapcsolatot tart a határon túli magyar, illetve a legszélesebb értelemben magyar vonatkozású mûtárgyakat gyûjtõ,
õrzõ múzeumokkal, beleértve ezen intézmények tevékenységének és gyûjteményeik bemutatásának magyarországi elõ-
segítését és szakmai támogatását.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
32.99 Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.42 Felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység
7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység
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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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.
2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 M.n.s egyéb feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
4. Az MNM Rákóczi Múzeuma, az MNM Mátyás Király Múzeuma, és az MNM Vármúzeuma igazgatóját a pályázat út-
ján, határozott idõre – a miniszter véleményének kikérésével – a fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza megbízását
(szükség esetén nevezi ki és menti fel).
5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.
6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
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irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-3/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9427/2008.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva

A Magyar Nemzeti Galéria alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel a

Magyar Nemzeti Galéria

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom, és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Nemzeti Galéria.
2. Rövidített elnevezése: MNG
3. Idegen nyelvû megnevezése:

– angol nyelven: Hungarian National Gallery
– német nyelven: Ungarische Nationalgalerie
– francia nyelven: Galerie Nationale Hongroise
– orosz nyelven: ��������	
 ��	�������
 �������
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4. Székhelye: Budavári Palota, „A–B–C–D” épület. (H–1014 Budapest, Szent György tér 2.).
5. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.
6. Alapítás ideje: 1957.
7. Szakmai besorolása: országos múzeum.
8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár, elõirányzat felhasználási keretszámla: 10032000-01426050-00000000.
9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a teljes magyar és magyarországi képzõmûvészet – festészet, szobrászat, grafika, rajz- és éremmû-
vészet – történetének tárgyi és dokumentációs emlékeire, alkotásaira az államalapítástól napjainkig.

2. Gyûjtõterülete: országos, illetve a nemzetközi gyûjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételé-
vel világméretû.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) felkutatása, gyûjtése, õr-
zése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezé-
se, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutatómunka és
publikációs tevékenység végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörébe tartozó témákkal összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeoló-
gus-képzésben és továbbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, az eredmények
nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló közös kiállításokon történõ bemutatása.
3.6. Alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár, adattár és tudományos információs bázis mûködtetése tudományos
és közmûvelõdési céllal, valamint a profiljába tartozó mûtárgyakat gyûjtõk és közvetítõk tájékoztatására.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés; a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint kulturá-
lis javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökség-
védelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás és – örökségvédelmi hatóság felkérésére – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeletei szerv felkérése
alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékeny-
ség.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A magyarországi és a magyar képzõmûvészet alkotásainak feltárása és beillesztése az európai és a nemzeti mûvé-
szettörténeti folyamatokba.
4.2. Elméleti és gyakorlati szinten összefogja, és minél szélesebb körben hozzáférhetõvé teszi egy speciális képzõmûvé-
szeti terület mûtárgyainak állagvédelmével és restaurálásával kapcsolatos szakmai ismereteket, különös tekintettel a kö-
zépkori faszobrokra, festett fatáblákra és oltárépítményekre, a reneszánsz és a barokk kori táblaképekre, fa- és fémszob-
rokra, a XIX–XX. századi táblaképekre, szobrokra, egyedi és sokszorosított grafikákra. Nyomon követi a kortárs mûvé-
szetben alkalmazott új – növekvõ mértékben mesterséges/szintetikus – anyagokat és mû-építési technikákat, kidolgozza
és közzéteszi megõrzésük és konzerválásuk szakmai feltételeit.
4.3. Összefogja a hazai mûtárgybiztosítás és mûtárgy-szállítmányozás jogi, szakmai és mûtárgyvédelmi feladatait.
4.4. Kidolgozza a különbözõ adatbázisokhoz kapcsolódó számítógépes múzeumi ügyviteli rendszert, és koordinálja az
ügyviteli folyamatok egységesítését.
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4.5. Koordinálja a magyarországi és a magyar képzõmûvészet alkotóira és mûveikre vonatkozó adathalmazok adatbázi-
sokba történõ rendezését, a szöveges és a képi adatok összehangolását. Közremûködik ezen adatbázisoknak a nemzetkö-
zi adatforgalomban történõ hozzáférhetõvé válásában.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:

18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.78 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
52.29 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 PR, kommunikáció
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32. Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M. n. s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység

7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a
költségvetése tervezett összes kiadásához viszonyítva 30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intézmény alap-
vetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem
47.63 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
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47.78 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
49.41 Közúti áruszállítás
52.29 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
4. Az intézmény alkalmazottai az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az intézmény fõigazga-
tója gyakorolja.
5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.
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VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-5/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9430/2008. Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva

A Szépmûvészeti Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel a Magyar Országgyûlés által a millenniumi törvénnyel 1896-ban alapított

Szépmûvészeti Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Szépmûvészeti Múzeum.
2. Idegen nyelvû megnevezése:

– angolul: Museum of Fine Arts
– franciául: Musée des Beaux-Arts
– németül: Museum der Bildenden Künste
– olaszul: Museo delle Belle Arti
– oroszul: ����
 	������	������� 	�������

3. Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
4. Telephelye:
a) könyvtára: Szépmûvészeti Múzeum Könyvtára, 1064 Budapest, Szondi u. 77.
b) múzeuma: Vaserely Múzeum, 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.
5. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.
6. Szakmai besorolása: országos múzeum.
7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425114.
8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed az egyetemes mûvészettörténet nem magyarországi (elsõsorban európai) eredetû képzõmûvészeti
– festészeti, szobrászati, grafikai, rajz- és éremmûvészeti – alkotásaira, valamint a klasszikus ókori kultúrák nem ma-
gyarországi lelõhelyû (közel-keleti, egyiptomi, görög-római és egyéb) régészeti emlékekre.
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2. Gyûjtõterülete az egész ország, valamint a – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – gyûjtõkörének megfele-
lõen a világ valamennyi országa.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) felkutatása, gyûj-
tése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rend-
szerezése, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében- szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publiká-
ciós munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörébe tartozó témákkal összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus
képzésben és továbbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve a nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint kulturá-
lis javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökség-
védelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. Ellátja a II. világháború következtében Magyarországról elszármazott kulturális javak feltárásával összefüggõ resti-
túciós feladatokat.
4.2. A múzeumi szakterület vonatkozásában részt vesz az Európai Unió és az UNESCO kulturális javak védelmével kap-
csolatos alapelvek, ajánlások és egyezmények kidolgozásában.
4.3. Folyamatosan részt vesz a mûtárgybiztosítás és mûtárgy-szállítmányozás jogi, szakmai és mûtárgyvédelmi szem-
pontjainak figyelembevételével minõségi követelményrendszerek és új megoldások kidolgozásában, közremûködik szé-
les körû megismertetésükben, illetve hazai alkalmazásuk elõsegítésében.
4.4. Országos szinten összefogja a nemzetközi mûtárgymozgásokkal kapcsolatos legmagasabb szintû eljárások kialakí-
tását, elõkészíti hazai adaptációját.
4.5. Ösztöndíjas rendszert mûködtet.
4.6. Országos szinten ellátja a festmény- és tárgyrestaurálás területén a roncsolásmentes mûszeres vizsgálatok végzését.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.31 Általános középfokú oktatás
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85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M. n. s. egyéb oktatás
90.03 Alkotómûvészet
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység

7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
4. A Vasarely Múzeum igazgatóját pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató bízza meg és vonja vissza a megbízását
(szükség esetén nevezi ki és menti fel).
5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.
6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbikaban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.
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VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-7/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9431/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Közlekedési Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a, illetve az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) (a továbbiakban: Ámr.) Korm. rendelet 10. §-a felhatalmazása alapján

a Közlekedési Múzeum

alapító okiratát módosítom és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény neve: Közlekedési Múzeum
– angolul: Transport Museum
– németül: Verkehrsmuseum
– franciául: Musée des Transports
– oroszul: ����
 ����������

– olaszul: Museo dei Transporti
2. Székhelye: 1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
3. Telephelyei:
– Közlekedési Múzeum Archívum és Raktár, 1142 Budapest, Tatai u. 13.
– Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti és Ûrhajózási Kiállítása, 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.
4. Körbélyegzõje: Közlekedési Múzeum körirat, középen a Magyar Köztársaság címere
5. Az intézmény alapítója: Kereskedelmi Minisztérium
6. Alapítás ideje: 1896
7. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium
8. Szakmai besorolása: országos múzeum
9. Az intézmény gazdálkodási jogköre: kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, elõirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.
Részletezve:
a) Gyûjtõköre kiterjed a közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, illetve a közlekedéstörténet hazai és

nemzetközi muzeális emlékeire;
b) Gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a

szomszédos országok, sõt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõk;
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c) Fõ feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag felkutatása, gyûjtése, õrzése, szak-
szerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tu-
dományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formában történõ bemutatása, a köz mûvelõdését
segítõ hasznosítása.

2. Feladatai továbbá:
– a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, ill.

véleményezése; közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak (szakmai) nyilvántartásában, helyszíni ellen-
õrzésében;

– a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés,
véleményezés;

– a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a
tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység;

– a gyûjtõkörébe tartozó témákban folytatott tudományos és módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a
külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése;

– alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mûködtetése;
– részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggõ alap-, közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuze-

ológus-képzésben és továbbképzésben;
– együttmûködés a hazai és külföldi, ill. a nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.

3. Az intézmény állami alaptevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység.

4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítõ, kiegészítõ tevékenységek:
32.99 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
58.11 Könyvkiadás
58.14 Idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.

5. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

6. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az intézmény
alapfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett
összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. Vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, ingatlan-bérbeadási, kutatás-fejlesztési, oktatási, ill. egyéb gazdasági
szolgáltatási tevékenységet végezhet.

4. Az intézmény vállalkozási tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
32.99 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.11. Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 733



70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90 M. n. s. egyéb szakmai tudományos tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadása-
it az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit pályázat útján – határozott idõre – az oktatási és kulturális miniszter (a további-
akban: miniszter) bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató munkáját szakmai fõigazgató-helyettesek és a gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt pályázat út-
ján – határozatlan idõre – a fõigazgató javaslatára a miniszter bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség ese-
tén nevezi ki és menti fel).
3. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.
Felettük a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével – a fõ-
igazgató gyakorolja.
4. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ
kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továb-
biakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító
okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A miniszter
az SzMSz-t normatív utasításban adja ki.
5. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munka-
terv alapján végzi.

V.

Az intézmény gazdálkodása

1. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, melynek költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül
elkülönítetten szerepel.

2. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban – a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jogokat.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a 16555/2006. számú, 2006. de-
cember 22-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9433/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva
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Az Országos Mûszaki Múzeum alapító okirata

A Minisztertanács 1043/1972. (XI. 9.) határozatával létesített Országos Mûszaki Múzeum alapító okiratát — az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a felhatalmazása alapján, valamint a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire figyelemmel 2008. április 1-jei hatállyal
módosítom és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. Az intézmény neve: Országos Mûszaki Múzeum
– angolul: Hungarian Museum for Science and Technology
– németül: Ungarisches Technisches Museum
– oroszul: ��������	
�����
�����	�	

2. Székhelye: H–1117 Budapest, Kaposvár u. 13–15.

3. Körbélyegzõje: Országos Mûszaki Múzeum körirat, közepén a Magyar Köztársaság címere.

4. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

5. Szakmai besorolása: országos múzeum.

6. Az alapítói jogok gyakorlója: az alapító megbízásából az oktatási és kulturális miniszter.

7. Az intézmény gazdálkodási jogköre: kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ köz-
ponti költségvetési szerv.

8. Felügyeleti és fenntartó szerve: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mely jóváhagyja az intézmény munkaterveit és
költségvetési elõirányzatait, valamint az utóbbiakra vonatkozó beszámolókat.

9. Fiókintézményeinek, ill. telephelyének neve és székhelye:
– OMM Alumíniumipari Múzeuma H–8000 Székesfehérvár, Zombori u. 12.
– OMM Elektrotechnikai Múzeuma H–1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
– OMM Kohászati Múzeuma H–3717 Miskolc, Palota u. 22.
– OMM Kohászati Múzeum Massa Múzeuma H–3517 Újmassa
– OMM Öntödei Múzeuma H–1027 Budapest, Bem J. u. 20.

10. Vezetõinek kinevezési rendje:
Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter pályázat útján, határozott idõre, közalkalmazotti
kinevezése alapján bíz meg, ill. ment fel, és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat.
A gazdasági igazgatót – a fõigazgató javaslatára, pályázat útján, közalkalmazotti kinevezése alapján, határozatlan idõre – a
miniszter bízza meg, ill. menti fel; egyben gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a fõigazgató
gyakorolja felette.
A szakmai fõigazgató-helyettest – pályázat útján, határozott idõre, a miniszter egyetértésével – a fõigazgató bízza meg,
ill. menti fel; egyben gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

11. Az alkalmazottak jogviszonya: az intézmény dolgozói közalkalmazottak; a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyako-
rolja felettük.

12. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Részletezve:
a) gyûjtõköre kiterjed a mûszaki és természettudományok, valamint a technika általános haladásáról, annak társadalom-
formáló szerepérõl, a tudományos megismerés és a termelés összefüggéseirõl tanúskodó muzeális forrásanyagra, külö-
nös figyelemmel a technika és a mûszaki tudományok történetének magyar vonatkozásaira;
b) gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a
szomszédos országok, sõt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek;
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c) fõ feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag felkutatása, gyûjtése, õrzése, szak-
szerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudo-
mányos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formákban történõ bemutatása, a köz mûvelõdését segí-
tõ hasznosítása.

13. Feladatai továbbá:
– az élettelen természettudományok és a technika történetére vonatkozó, valamint mûszaki muzeológiai, módszertani

tudományos kutató- és publikációs munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködte-
tése;

– a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, ill. vé-
leményezése; közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak (szakmai) nyilvántartásában, helyszíni ellenõrzésé-
ben;

– a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés, vé-
leményezés;

– a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a
tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység;

– részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggõ alap-, közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeoló-
gus-képzésben és továbbképzésben;

– alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mûködtetése;
– együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.

14. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység
Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység

15. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alapító okiratban foglaltakat, valamint a múzeum szervezeti felépítését és mûködésének rendjét a közalkalmazottak
értekezlete által véleményezett és az oktatási és kulturális miniszter által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat
részletezi.

Budapest, 2008. 04. 17.

9445/2008.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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Az Iparmûvészeti Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel az

Iparmûvészeti Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Iparmûvészeti Múzeum.

2. Idegen nyelvû elnevezése:
– angolul: Musem of Applied Arts
– németül: Kunstgewerbemusem
– oroszul: ����
 ��	�������� 	��������

3. Székhelye: 1091 Budapest, Üllõi út 33–37.

4. Telephelyei:
Múzeumai:
– Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103.
Közérdekû muzeális kiállítóhelye:
Nagytétényi Kastélymúzeum 1225 Budapest, Csókási Pál utca 9–11.;
Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.

5. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

6. Alapítás ideje: 1872.

7. Szakmai besorolása: országos múzeum.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425152-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar és nemzetközi iparmûvészet alkotásaira (tárgy- és környezetkultúra anyagára) a közép-
kortól napjainkig. A Hopp Ferenc Kelet–ázsiai Mûvészeti Múzeum gyûjtõköre a kelet-ázsiai, valamint a közel-keleti isz-
lám mûvészeti alkotásokra terjed ki.

2. Gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a világ minden olyan pontja, ahol a
gyûjtõkörnek megfelelõ alkotások fellelhetõek.
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3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publiká-
ciós munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörébe tartozó témákkal összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus
képzésben és továbbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetõleg a nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint kulturá-
lis javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökség-
védelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. Összehangolja az egyházi fenntartású muzeális gyûjtemények iparmûvészeti anyagának feldolgozásával összefüg-
gõ szakmai feladatokat.
4.2. Interaktív és innovatív módon (pl. összmûvészeti programok, kiállítások, akciók) – az ízlésformálás és nevelés céljá-
val – bemutatja a kortárs iparmûvészeti és formatervezési törekvéseket, és a kreatív ipart, a lehetõ legszélesebb látogatói
kör számára hozzáférhetõvé teszi a kortárs vizuális kultúrát, a múzeumban és külsõ helyszíneken egyaránt.
4.3. Kölcsönösen szolgáltató együttmûködési formákat alakít ki a kortárs iparmûvészet és formatervezés csoportjaival,
alkotóival és szervezeteivel.
4.4. A magyar közgyûjteményekben õrzött keleti kultúrákkal és mûvészetekkel összefüggõ anyagok kutatásának és be-
mutatásának koordinálása, a keleti kultúrák és mûvészetek népszerûsítése; szakmai és közönségprogramok szervezése.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, -kiadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
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85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység

7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység

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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.

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

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
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3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeum és a Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatóját a – a miniszter egyetér-
tésével – a fõigazgató pályázat útján, határozott idõre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi
ki és menti fel).

5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító oki-
rat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-8/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9435/2008.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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A Néprajzi Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel a Magyar Nemzeti Múzeum 1872-ben létrejött Ethnographiai Osztályának jogutódjaként mûködõ

Néprajzi Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Néprajzi Múzeum.

2. Rövidített elnevezése: NM.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Museum of Ethnography
– németül: Etnographisches Museum
– franciául: Musée d’ethnographie
– spanyolul: Museo de Etnografia
– oroszul: ��������	 ���	
 ����


4. Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

5. Telephelye: 2045 Törökbálint, DEPO Raktárközpont

6. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

7. Szakmai besorolása: országos múzeum.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425145-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgó-
képi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára.

2. Gyûjtõterülete országos, illetve a nemzetközi gyûjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételé-
vel világméretû.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és to-
vábbképzésben.
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3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kultu-
rális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örök-
ségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9 Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A megelõzõ mûtárgyvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek országos szintû összehangolása,
és az ezzel összefüggõ pénzügyi feladatok.
4.2. A múzeumi terület vonatkozásában a jelenkor kutatásának és dokumentálásának országos szintû koordinálása, in-
formációs központjának és adatbázisának mûködtetése.
4.3. A szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos ágazati feladatok szakmai támogatása, összehangolása.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.03 Számítógép üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M. n. s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M. n. s. egyéb szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység
7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység

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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.
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2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése,kiadása
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.
5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.
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VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-15/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9425/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Petõfi Irodalmi Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tv.-ben foglaltakra tekintet-
tel a

Petõfi Irodalmi Múzeum

központi költségvetési szerv alapító okiratát – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –módosítom, és egységes szerkezet-
be foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény neve: Petõfi Irodalmi Múzeum
– angolul: „Petõfi” Museum of Literature
– németül: Literaturmuseum „Petõfi”
– oroszul: Lityeraturnij Muzej im. „Petõfi”

2. Székhelye: H–1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

3. Körbélyegzõje: Petõfi Irodalmi Múzeum körirat, közepén a Magyar Köztársaság címere.

4. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

5. Alapítás ideje: 1954.

6. Szakmai besorolása: országos múzeum.

7. Felügyeleti szerve: az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

8. Fiókintézményeinek neve és székhelye:
– Kassák Emlékmúzeum H–1033 Budapest, Fõ tér 1.
– Ady Emlékmúzeum H–1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6.
– Jókai Emlékszoba H–1121 Budapest, Költõ u. 21.
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II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Az intézmény alaptevékenysége:
– gyûjtõköre kiterjed a magyar irodalom egészének tárgyi, képi (képzõmûvészeti, fotó, video és film), valamint kéz-

iratos és nyomtatott formában található emlékeire, ill. hangzó dokumentumaira;
– gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a

szomszédos országok, sõt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek;
– fõ feladata a gyûjtõkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása,

kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmé-
nyek közzététele, mindezek kiállításokon és más formákban történõ bemutatása, a köz mûvelõdését segítõ haszno-
sítása.

További muzeológiai feladatai:
– a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, ill.

véleményezése; közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;
– a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés,

véleményezés;
– a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a

tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység;
– szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzése, a külsõ kutatók szakmai

támogatása, kutatószolgálat mûködtetése;
– részvétel a múzeum tudományos témáival összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a muzeológuskép-

zésben és továbbképzésben;
– alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mûködtetése;
– adatbázisok készítése a magyar irodalom alkotóiról, mûveik hazai és külföldi megjelenésérõl, a róluk írott recenzi-

ókról; ezek alapján kiadványok összeállítása és publikálása;
– együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a hazai és a nem-

zetközi magyar irodalmi muzeológiai tevékenység koordinálása;
– a Károlyi Palota adottságait kihasználó, széles körû kulturális és közmûvelõdési tevékenység folytatása, progra-

mok, rendezvények szervezése.

Kiemelt kulturális és közmûvelõdési feladatai:
– jelentõs irodalmi évfordulók, megemlékezések szervezése; rendezvények, rendhagyó irodalomórák és irodalmi

versenyek, múzeumpedagógiai az intézmény jellegének megfelelõ, az irodalomhoz közel álló képzõmûvészeti, ze-
nei, színházi események szervezése, tudományos konferenciák szervezése és befogadása, az irodalmi emlékházak
tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok országos szintû koordinálása, szakmai tanácsadás, segítségnyúj-
tás;

– fórumok létrehozása az élõ magyar irodalom és ahhoz közel álló mûvészeti ágak alkotóinak bemutatkozásához
(szerzõi estek, irodalmi mûsorok, könyvbemutatók stb.); szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;

– kapcsolattartás a magyar irodalmat külföldön bemutató intézményekkel, tudományos mûhelyekkel, alkotókkal,
mindenekelõtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi feszti-
válokon való megjelenésének, ill. a határon túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elõse-
gítése;

– az új irodalmi kezdeményezések, kísérletek, a pályakezdõ írók, költõk bemutatkozásának ösztönzése, ösztöndíjpá-
lyázatok lebonyolítása;

– a Digitális Irodalmi Akadémia mûködtetése, élõ és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, közéleti és
mûfordítói) életmûvének forrásértékû, szerzõi jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerzõ-
déssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmû gondozása, valamint a Digitális Irodalmi Akadémia
tagjaival való kapcsolattartás.

2. Az intézményhez tartozó Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet feladatai:
– a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüg-

géseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata;
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– az Intézet kutatási témaköreibe vágó mûveknek, ill. az Intézetben folyó kutatások eredményeinek a megjelentetése
kiadványok és könyvek formájában;

– folyamatos együttmûködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel;
közös kutatások beindítása és hazai, ill. nemzetközi konferenciák, mûhelybeszélgetések szervezése;

– írásos és video-adatbázisok, dokumentációk készítése, gyûjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fõ ku-
tatási témaköreibe vágó területekrõl.

3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szabadidõs tevékenység

4. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

5. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében. A
vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az intézmény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése értelmében a vállalkozásból származó bevételek együttes összege egymást követõ két év-
ben nem haladhatja meg a költségvetési kiadások 30%-át.

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
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18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s új árú kiskereskedelme
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyetteseket és a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatóját pályázat útján, határozott idõre, a fõ-
igazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel),
valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

3. A gazdasági igazgatót a miniszter a fõigazgató javaslatára pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végre-
hajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat
az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével.

5. Az intézmény képviseletében jogosultak eljárni: a fõigazgató, valamint — az SzMSz-ben meghatározott jogköreik te-
kintetében — a fõigazgató-helyettesek, a gazdasági vezetõ.

6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

7. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

1. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül
szerepel.
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2. Az intézményen belül a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet részjogkörû költségvetési egységként mûködik.

3. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban
– az állami vagyon tulajdonosi jogait gyakorló szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a va-
gyonkezelõi jogokat.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 27290/2007. számú, 2007. október 4-én kelt
alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9447/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Magyar Természettudományi Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel az 1802-ben létrejött Magyar Nemzeti Múzeum Természetiek Tárának jogutódjaként mûködõ

Magyar Természettudományi Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Természettudományi Múzeum.

2. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Natural History Museum
– németül: Ungarisches Naturwissenschaftliches Museum
– oroszul: ��������	
 ����
 ������������ ����

– latinul: Museum Historico-Naturale Hungaricum

3. Rövidített elnevezése: MTM.

4. Székhelye: 1088 Budapest, Baross u. 13.

5. Telephelyei:
a) 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.
b) 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
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6. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

7. Szakmai besorolása: országos múzeum.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425138-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a természettudományok körében jelentõs tárgyi emlékekre: az ásvány- és kõzettan, a föld- és õs-
lénytan, a növénytan, az állattan és a történeti embertan területérõl származó, valamint ezekre vonatkozó tudománytörté-
neti szakágak dokumentációs anyagára.

2. Gyûjtõterülete: az egész ország és a – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – világ valamennyi országa.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben és to-
vábbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve a nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézmények-
kel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kultu-
rális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örök-
ségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A természeti örökség – kiemelten a biodiverzitás – megõrzését szolgáló alapkutatások végzése.
4.2. Az MTA kihelyezett kutatócsoportjainak és a Szent István Egyetem kihelyezett zootaxonomiai tanszékének mûköd-
tetése.
4.3. A mûtárgyvédelmi munkatárs (múzeumi preparátor) képzés folytatása, vizsgahely mûködtetése.
4.4. A természettudományi ismeretterjesztés, környezeti nevelés múzeumi módszertani fejlesztése.
4.5. A múzeumi terület természettudományi szakági együttmûködésének elõsegítése, továbbképzéseinek koordinálása.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s új áru kiskereskedelme
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47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.20 Hangfelvétel készítése kiadása
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
77.39. Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M. n. s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M. n. s. egyéb szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új sorolt áru kiskereskedeleme
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése,kiadása
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.
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IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató-helyettest pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja
vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérim (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata sze-
rint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-4/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9429/2008.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel a

Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg.

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum.

2. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
– németül: Ludwig Museum – Museum für Zeitgenössische Kunst
– franciául: Musée Ludwig – Musée d’art contemporain
– oroszul: ����
 	�. !���	�� – ����
 ������������ 	��������

3. Székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

4. Alapító: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium.

5. Alapítás ideje: 1996.

6. Szakmai besorolása: országos szakmúzeum.

7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425107-00000000.

8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar és az egyetemes mûvészet alkotásaira az 1960-as évektõl.

2. Gyûjtõterülete: az egész ország és – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a világ minden olyan pontja,
ahol a gyûjtõkörnek megfelelõ alkotások fellelhetõk.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. A gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó
kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és
védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében szolgálja a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publiká-
ciós munka, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
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3.4. Részvétel a gyûjtõkörébe tartozó témákkal összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus
képzésben és továbbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.8. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A magyar és nemzetközi kortárs képzõmûvészet törekvéseinek párhuzamos bemutatása, a kortárs magyar képzõmû-
vészet nemzetközi kontextusba helyezése.
4.2. A kortárs képzõmûvészet bemutatásával, értelmezésével és a közönség felé történõ közvetítésével összefüggõ szak-
mai tevékenység országos szintû koordinálása, különös tekintettel a kortárs mûvészettel foglalkozó múzeumi szakembe-
rek képzésére és továbbképzésére.
4.3. Rezidenciaprogram mûködtetése.
4.4. Az intézmény gyûjtõköréhez kapcsolódóan társmûvészeti programok szervezése és befogadása.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ, üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
59.14 Filmvetítés
90.02 Elõadómûvészetet kiegészítõ tevékenység
91.01 Könyvtári és levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.
7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén igazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján ha-
tározott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette
a munkáltatói jogokat.
2. Az igazgató munkáját kiemelkedõ elméleti és gyakorlati tudással rendelkezõ hazai és külföldi szakemberekbõl álló ta-
nácsadó testület segíti.
3. A igazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre az igazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja
vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
4. A gazdasági vezetõt a miniszter – az igazgató javaslatára – pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat az igazgató gyakorolja felette.
5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény igazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével.
6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. Az igazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérim (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata sze-
rint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-9/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 30.

9438/2008.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,

az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra fi-
gyelemmel a

a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

2. Rövidített elnevezése: MKVM.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Museum of Trade and Tourism
– németül: Ungarisches Handels- und Gastgewebe-museum
– franciául: Musée hongrois du commerce et de l’hôtellerie
– oroszul: ��������	
 ����
 �������	 	 ����	�	 ��-����������� ����

4. Székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 15.

5. Alapító: a Belkereskedelmi és a Mûvelõdésügyi Minisztérium.

6. Alapítás ideje: 1966.

7. Szakmai besorolása: országos szakmúzeum.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000 - 01731323.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a hazai kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, áruvásárok, a nemzetközi kereskedelem, pénz-
ügyi kereskedelem), a vendéglátóipar (szállodaipar, egyéb vendéglátó-ipari helyek), valamint a turizmus, idegenforga-
lom történetének kulturális javaira.

2. Gyûjtõterülete az egész ország és a – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a világ minden olyan pontja,
ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és to-
vábbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
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3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kultu-
rális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örök-
ségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés
a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
90.02 Elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

5. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.
6. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
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32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi mozgó vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99 M.n.s egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén igazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján ha-
tározott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette
a munkáltatói jogokat.
2. A gazdasági vezetõt a miniszter – az igazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat az igazgató gyakorolja felette.
3. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
4. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. Az igazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.
5. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

12. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 757



VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-12/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9442/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának, és az államháztartás mûködé-
si rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeá-
lis intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben (továbbiak-
ban: Kultv.) foglaltakra tekintettel a

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár.

2. Rövidített elnevezése: SOMKL.

3. Idegen nyelvû elnevezése:
– angolul: Semmelweis Museum, Library and Archives of the History of Medicine
– németül: Semmelweis Museum, Bibliothek und Archiv für Geschichte der Medizin
– oroszul: ����
, �	������� 	 ���	� ���		���	� ���� 	�. "������#	��
– latinul: Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata

4. Székhelye: 1013 Budapest, Apród u. 1–3.

5. Telephelyei:
a) közérdekû muzeális kiállítóhelye: „Arany Sas” Patika 1014 Budapest, Tárnok u. 18.
b) könyvtárai:
ba) Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 1023 Budapest, Török u. 12.
bb) Ernyei József Gyógyszertörténeti Könyvtár 1084 Budapest, Mátyás tér 3.

6. Alapító: egészségügyi miniszter.

7. Alapítás ideje: 1965.

8. Szakmai besorolása: országos múzeum, szakkönyvtár és szaklevéltár.

9. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00289919-00000000.

10. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
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II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
– könyvtári tevékenység,
– kevéltári tevékenység.

2. Az intézmény az 1. pontban meghatározott alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei keretében ellátja az
alábbiakat:
2.1. A Múzeum
2.1.1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar orvostörténet (beleértve gyógyszerészet és az egészségügy történetét is), valamint az
azzal kapcsolatos nemzetközi orvostörténet muzeális emlékeire.
2.1.2. Gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a szomszédos országok, il-
letõleg a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek.
2.1.3. Feladata
a) A gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kul-

turális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és
védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

b) Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai
tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés ér-
dekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

c) A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs mun-
ka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése.

d) Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel.
e) Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örökség-

védelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint kulturális
javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökség-
védelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.

f) Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján
végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.

g) Részvétel az orvos- és gyógyszerészettörténeti képzésben, együttmûködés a Semmelweis Egyetemmel, a Debreceni
Egyetem Orvostudományi Karával és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával.

2.2. A Könyvtár
Nyilvános könyvtárként megfelel a Kultv. 54. §-ában meghatározott alapkövetelményeknek és végzi a Kultv. 55. §-ában
meghatározott alapfeladatokat; elõsegíti az orvostörténeti kutatásokat, az orvos- és gyógyszerészettörténelem egyetemi
oktatásának bázisgyûjteménye.
2.3. A Levéltár illetékességi köre az alábbi iratképzõ szervekre terjed ki:
a) megszûnt orvosi, gyógyszerész egyesületek és társaságok iratanyagára,
b) a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége központi szerveire és tagtársaságaira, általában a

nem érdekvédelmi jellegû, tudományos tevékenységet kifejtõ orvostudományi (beleértve a gyógyszerészeti és egész-
ségügyi) társaságokra és egyesületekre.

2.4. Ellátja az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatokat.

3. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
3.1. A megyei és városi múzeumok, patikamúzeumok és orvosi, gyógyszerészeti emlékházak orvos- és gyógyszerészet-
történeti tevékenységével, anyaggyûjtésével, fenntartásával és kiállításával kapcsolatos szakmai feladatok országos
szintû koordinálása, s ezzel összefüggésben szakmai tanácsadás, segítségnyújtás.
3.2. A magyar orvos és gyógyszerészettörténet szellemi hagyatékát magába foglaló, többszintû Digitális Archívumának
létrehozása és mûködtetése.

4. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
32.99 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipar
47.61 Könyv-kiskereskedelem
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47.62 Újság, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
58.11 Könyvkiadás
58.14 Idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos mûszaki tevékenység
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység.

5. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

6. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.
2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62 Újság, papíráru kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
55.90 Egyéb szálláshely szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11. Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítés, kiadás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztató, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadá-
sait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó
eredmény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekez-
désében meghatározottak szerint használható fel.

760 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat útján ha-
tározott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette
a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg, illet-
ve vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munka-
terv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

1. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

2. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet – a miniszter által jóváhagyott meg-
állapodás alapján – látja el.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-6/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9434/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva
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Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel az 1952-ben létrehozott

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

alapító okiratát — az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben — módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.

2. Rövidített elnevezése: OSZMI.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Theatre Museum and Institute
– németül: Ungarisches Theatermuseum und Institut
– oroszul: ��������	
 ����
 	 	���	��� ������������ 	��������

4. Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

5. Telephelye:
Közérdekû muzeális kiállítóhelye: Bajor Gizi Színészmúzeum 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.

6. Alapító: oktatási és kulturális miniszter.

7. Szakmai besorolása: országos gyûjtõkörû szakmúzeum és tudományos intézet.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01711569-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar színháztörténet, valamint a jelenkor magyar színházmûvészet és színházi kultúra muze-
ális tárgyi, képi, írásos és egyéb (hang-, film- , video- és digitális anyag stb.) emlékeire.

2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – külföldi magyar színház-
történet, színházmûvészet vonatkozásában a világ valamennyi országa.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
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3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése; a kortárs színházi törekvések megis-
mertetése.
3.4. Részvétel a színház-szakmai és a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.
3.5. A kortárs magyar színházmûvészet egészének infrastrukturális, szervezeti, gazdasági, személyi és mûvészeti szem-
pontú dokumentálása és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelõ módon történõ hozzáférhetõvé tétele.
3.6. Alaptevékenységéhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archívum) mun-
káját koordináló, anyagukat a legkorszerûbb adathordozókon tároló, integrált szakmai információs bázis mûködtetése,
és ennek az ágazati irányítás, a színházi szakma és a közönség igényeinek figyelembevételével történõ hasznosítása.
3.7. Kapcsolattartás a hazai és a határon túli magyar színjátszással, szakmai támogatás nyújtása a színházak munkájához.
3.8. Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi színházi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, alkotók-
kal, a Magyar Tudományos Akadémia Színház-, Film- és Tánctudományi Bizottságával, valamint az ITI Magyar Köz-
pontjával.
3.9. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint kulturá-
lis javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökség-
védelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés a
védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján
végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.10. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb, nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Kiadói tevékenység
59.11 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos mûszaki tevékenység
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

5. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

6. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.
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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 alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.
2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén igazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat útján hatá-
rozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.

2. A gazdasági vezetõt a miniszter – az igazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A további munkálta-
tói jogokat az igazgató gyakorolja felette.

3. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény igazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével.

4. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. Az igazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

5. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.
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V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-11/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9441/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel a

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

2. Rövidített elnevezése: SZNM.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Open Air Museum
– németül: Ungarisches Freilichtmuseum
– oroszul: ��������	
 #�������	 ���	
 ����
 ��� �������� �����

4. Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út.

5. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

6. Alapítás ideje: 1972.

7. Szakmai besorolása: országos múzeum.
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8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425176-00000000

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar falusi és mezõvárosi népi építészet, lakáskultúra, kézmûipar, gazdálkodás és életmód
anyagára, valamint az ehhez kapcsolódó néprajzi tárgyi és szellemi emlékeire.
2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve – a nemzetközi egyezmények figyelembevételével – az egész magyar nyelvte-
rület.
3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kap-
csolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmeg-
óvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagó-
giai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés
érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs
munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése; és a magyar népi építészet kutatása
központi archívumának létrehozása.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és to-
vábbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan nyilvános szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális örök-
ségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai során szakvéle-
mény adása, a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósá-
gi felkérésre – közremûködés a védetté nyilvánított kulturális javak ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alap-
ján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység.
3.9. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A szabadtéri muzeológia szakági együttmûködésének országos szintû koordinálása.
4.2. A szabadtéri muzeológia és a népi mûemlékvédelem területén keletkezett digitalizált tartalmak fejlesztése, gondozá-
sa, közzététele.
4.3. A népi mûemlékek fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek országos
szintû összehangolása.
4.4. A kulturális vidékfejlesztéshez kapcsolódóan a tájházak szakmai fejlesztésével, kistérségi kulturális és turisztikai
szerepük erõsítésével kapcsolatos módszertani és gyakorlati feladatok országos szintû koordinálása, szakmai tanács-
adás.
4.5. Országos múzeumpedagógiai és általános múzeumismereti oktatóközpont mûködtetése, az ezekkel kapcsolatos mú-
zeumi szakmai feladatok országos szintû koordinálása, módszertani ajánlások, képzési programok kidolgozása és lebo-
nyolítása, szakmai tanácsadás, továbbá a járulékos pénzügyi és adminisztratív lebonyolítás.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kiegészítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
17.23 Irodai papíráru gyártása
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
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55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.21 Számítógépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
79.90 Egyéb foglalás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.92 Csomagolás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidõs képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevékenység.

7. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a
költségvetési tervezett összkiadásához viszonyított 30 %-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intézmény alapve-
tõ szakfeladatainak ellátását.
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2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
10.71 Kenyér; friss pékáru gyártása
10.72 Tartósított lisztes áru gyártása
10.73 Tésztafélék gyártása
10.85 Készétel gyártása
10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17.23 Irodai papíráru gyártása
17.29 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.99 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
47.25 Ital-kiskereskedelem
47.26 Dohányáru-kiskereskedelem
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.51 Textil-kiskereskedelem
47.52 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47.53 Takaró, szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.64 Sportszer-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.71 Ruházat kiskereskedelem
47.72 Lábbeli-, boráru-kiskereskedelem
47.75 Illatszer-kiskereskedelem
47.76 Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
58.21 Számítógépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
79.90 Egyéb foglalás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20 Telefoninformáció
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.92 Csomagolás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyettest pályázat útján, határozott idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg és vonja
vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

12. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 769



VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-10/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9439/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata

Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerõsített ado-
mányozó nyilatkozatot az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában foglaltakat – továbbá a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 60–61. §-ában meghatározottakat, az

Országos Széchényi Könyvtár

elnevezésû központi költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Országos Széchényi Könyvtár
– angolul: National Széchényi Library
– németül: Széchényi-Nationalbibliothek
– franciául: Biblioth�que Nationale Széchényi.

2. Rövidített elnevezése: OSZK.

3. Székhelye: 1011 Budapest, Budavári Palota „F” épület.

4. Telephelyei: Mikrofilmtár, Restauráló Osztály 1054 Budapest, Hold utca 6.
Tárolóraktár 1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tárolóraktár 1037 Budapest, Törökkõ u. 5–7.
Tárolóraktár 2046 Törökbálint, DEPO Raktárváros Pf. 3.

5. Alapításának idõpontja: 1802.

6. Alapító szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium jogelõdje.

7. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
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II.

Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenysége

1. Az Országos Széchényi Könyvtár az alábbi feladatokat látja el alaptevékenysége keretében:
a) a sajtótermékek kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével gyûjti, feldolgozza, megõrzi a Magyarországon

keletkezett sajtótermékeket, gyûjti az egyetemes emberi kultúra kimagasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra
fejlõdését és megismerését szolgáló alapvetõ mûveket, valamint a gyûjteménye feldolgozásához és a könyvtár haszná-
latához szükséges segédkönyveket és egyéb dokumentumokat;

b) a teljesség igényével gyûjti, feldolgozza, megõrzi a külföldön megjelent hungarikumokat;
c) gyûjti, feldolgozza, megõrzi a sajtóterméknek nem minõsülõ hungarikumokat;
d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát;
e) gyûjteményét archiválja, és gondoskodik megfelelõ védelmérõl;
f) gyûjteményét elsõsorban helyben használat útján rendelkezésre bocsátja;
g) tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a kutatási eredményeket publikálja;
h) végzi az alábbi központi szolgáltatásokat:

– a kötelespédányok elosztása,
– részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer mûködtetésében (hazai és külföldi könyvtárközi kölcsönzés),
– kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számokat (ISBN, ISSN),
– központi lelõhely nyilvántartás(ok) készítése;

i) részt vesz a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban: 1997. évi CXL. tv.) 59. § (4) bekezdésében meghatározott feladat megvalósításában;

j) részt vesz az 1997. évi CXL. tv. 60. § (1) d) pontjában meghatározott feladat végzésében;
k) állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az erre kijelölt dokumentumok digitalizálását;
l) ellátja a kulturális örökség részét képezõ könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántar-

tásával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos szakértõi feladatokat;
m) könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat készít;
n) az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott további feladatok végzése;
o) mûködteti az 1997. évi CXL. tv. 60. § (4) bekezdésével létrehozott önálló névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet

(a továbbiakban: Intézet).

2. Az Országos Széchényi Könyvtár állami alaptevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás és fejlesztés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
8541 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység

3. Alapvetõ szakfeladat: 923 116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység.

4. Szakágazati besorolás: 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység.

III.

Az Országos Széchényi Könyvtár vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a
költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 15%-os mértékig, amely nem veszélyezteti az intézmény alapvetõ
szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
59.11 Film-, video-, televízió mûsorgyártás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
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63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
74.20 Fényképészet
90.03 Alkotómûvészet

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. Az Ámr. 69. § (1) bekezdésében meghatározot-
tak szerint a vállalkozási tevékenységbõl származó eredmény intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tarta-
lékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV.

Az Országos Széchényi Könyvtár mûködése

1. Az Országos Széchényi Könyvtár élén fõigazgató áll. A fõigazgatót a miniszter pályázat útján, határozott idõre bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyettest pályázat útján, magasabb vezetõi beosztással határozott idõre – a miniszter egyetértésével – a
fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. Az intézet igazgatóját pályázat útján, magasabb vezetõi beosztással határozott idõre – a miniszter egyetértésével – a
fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

4. Az intézmény gazdasági igazgatóját – a fõigazgató javaslata alapján – pályázat útján, a miniszter határozatlan idõre
bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jog-
kört. A további munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködésének rendjét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
OKM) által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köte-
les az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elké-
szíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.

7. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az Országos Széchényi Könyvtár jogállása, gazdálkodása

Az Országos Széchényi Könyvtár önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

VI.

Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Kulturális Közlöny 2000/18. számában közzé-
tett, a 31/2000. (III. 22.) számú miniszteri értekezleti határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 30.

7452/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörben eljárva
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakra te-
kintettel az

Országos Idegennyelvû Könyvtár

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Országos Idegennyelvû Könyvtár.

2. Rövidített elnevezése:OIK.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: National Library of Foreign Literature
– németül:Nationalbibliothek für Fremdsprachige Literatur
– franciául:Biblioth�que Nationale des Littératures Étrang�res
– oroszul: $�	������� %	��	����� &���������
 !	��������

4. Székhelye: H–1056 Budapest, Molnár u. 11.

5. Alapító: oktatási és kulturális miniszter.

6. Szakmai besorolás: országos szakkönyvtár.

7. Alapítás ideje: 1956.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01427666-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
1.1. a modern világirodalom, az irodalomtudomány és a nyelvészet, valamint a kapcsolódó humán kultúrát, ill. tudomá-
nyokat reprezentáló könyvtári dokumentumok – fõképp eredeti nyelvû – gyûjtése, feltárása, szolgáltatása;
1.2. a népzene, a dzsessz és a világzene dokumentumainak minél teljesebb körû gyûjtése, a klasszikus és kortárs komoly-
zene reprezentáns dokumentumai, valamint a rájuk vonatkozó szakirodalom gyûjtése, feltárása és szolgáltatása;
1.3. a nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó dokumentumok gyûjtése, feltárása és szolgáltatása;
1.4. az idegen nyelvek tanulását minél hatékonyabb formában lehetõvé tevõ gyûjtemény kialakítása és szolgáltatása, va-
lamint nyelvstúdió mûködtetése;
1.5. az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi dokumentációs adatbázisok építése és szolgáltatása;
1.6. a nemzetiségi és etnikai gyûjteményt fenntartó könyvtárak koordinációs központjaként ezen könyvtárak dokumen-
tumokkal való ellátása;
1.7. gyûjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megõrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása;
1.8. a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, valamint szolgáltatásairól való tájékoztatás;
1.9. más könyvtárak állományaihoz és szolgáltatásihoz való hozzáférés segítése;
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1.10. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és in-
formációcserében;
1.11. együttmûködés a hazai és külföldi könyvtárakkal, valamint a nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodás
segítése;
1.12. könyvtárhasználó-képzés keretében felnõttoktatás végzése;
1.13. kiadványok szerkesztése, kiadása;
1.14. szolgáltatásainak megismertetése és népszerûsítése érdekében rendezvények szervezése és befogadása;
1.15. az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott további feladatok.

1.2. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
1.2.1. A nemzeti és etnikai kisebbségek információs központjaként az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiak-
ban: OKM) felügyelete alá tartozó közgyûjtemények számára
a) szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez,
b) tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi és kisebbségi szervezetekkel és intézményekkel kapcsolatos tevékeny-
ségekben.

2. Az intézmény által végzett könyvtári tevékenység célja: a magyar és idegen nyelvû irodalomtudományi, nyelvészeti,
zenetudományi, nemzetiségi szakirodalom, valamint a modern világirodalom eredeti nyelvû gyûjtése, megõrzése és vé-
delme; feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, korszerû szakirodalmi szolgáltatások üzemeltetése.

3. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység.

4. Alapvetõ szakfeladata: 923 116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység.

5. Szakágazati besorolása: 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit a miniszter pályázat útján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbí-
zását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyettest pályázat útján, magasabb vezetõi beosztással határozott idõre – a miniszter egyetértésével – a
fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
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4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja.

5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító ok-
irat hatálybalépését követõ 30 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a
miniszter hagyja jóvá.

6. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-14/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9446/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörben eljárva

A Magyar Országos Levéltár alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezése alapján, a közira-
tokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban:
Ltv.) foglaltakra tekintettel az 1723. évi XLV. törvénycikk alapján 1756-ban létesített

Magyar Országos Levéltár

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítom meg.

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Országos Levéltár.
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2. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: State Archives of Hungary
– németül: Ungarisches Staatsarchiv.

3. Székhelye: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

4. Telephelyei:
a) 1014 Budapest, Hess András tér 5.
b) 1014 Budapest, Úri u. 54–56.
c) 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

5. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

6. Szakmai besorolása: központi általános levéltár.

7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425011-00000000.

8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Az Ltv. 13. §-ában meghatározott alapfeladatként:
1.1. Kizárólagos joggal átveszi és megõrzi a köztársasági elnöknek és hivatalának, az Országgyûlésnek és hivatalának,
az országgyûlési biztosok hivatalainak, az Alkotmánybíróságnak, az Ltv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott kivétel-
lel a központi államigazgatási szerveknek (a miniszterelnöknek és hivatalának, a minisztériumoknak, az autonóm állam-
igazgatási szerveknek, a kormányhivataloknak, a központi hivataloknak és a rendvédelmi szervek országos parancsnok-
ságainak), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak, valamint – a központi államigazgatási szervek területi szervei, a
rendõrség, a határõrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyõrség, továbbá az állami és hivatásos önkormányzati tûzol-
tóság területi és helyi szervei és a büntetés-végrehajtási szervezet kivételével – a központi államigazgatási szervek köz-
vetlen felügyelete és irányítása alatt mûködõ egyéb állami szerveknek, a Legfelsõbb Bíróságnak, a Legfõbb Ügyészség-
nek, az Állami Számvevõszéknek és a Magyar Nemzeti Banknak, valamint mindezen szervek jogelõdeinek levéltári
anyagát, továbbá minden, levéltárral nem rendelkezõ országos köztestület és közalapítvány levéltári anyagát;
1.2. jogszabály alapján átveszi, illetve gyûjti (ajándékként elfogadja vagy megvásárolja), valamint ingyenes letétként
megõrzi a maradandó értékû magániratokat;
1.3. az átvett, illetõleg a gyûjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerûen kezeli, biztonságosan megõrzi, és az õrize-
tében lévõ levéltári anyagot – annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényû átte-
kintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az anyag használatát lehetõvé teszi;
1.4. az õrizetében lévõ levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki;
1.5. a levéltári anyag védelme érdekében ellenõrzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társa-
sági részesedéssel mûködõ gazdasági társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét;
1.6. megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekrõl,
illetõleg különösen jelentõs levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít, és annak egy példányát biztonsági filmtárá-
ban megõrzi;
1.7. levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag felhasználásának
elõsegítése céljából, s közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az
általa õrzött iratanyag publikálásában;
1.8. a levéltári anyag oktatási, illetõleg közmûvelõdési célú felhasználását, valamint a levéltári tevékenység megismerte-
tését kiadványokkal és egyéb módon elõsegíti;
1.9. a maradandó értékû magánokiratok kiválogatására, szakszerû kezelésére vonatkozóan szaktanácsot adhat, a mara-
dandó értékû magániratok védetté nyilvánításában, továbbá a levéltári anyag külföldre vitelének engedélyezésében
szakértõként közremûködik.
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2. Az Ltv. 17. §-ának (2) bekezdésben meghatározott alapfeladatként:
2.1. az Ltv.-ben és más jogszabályban meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében módszertani
ajánlásokat és egyéb segédanyagokat dolgoz ki, és azokat a kultúráért felelõs miniszter egyetértésével közzéteszi;
2.2. nyilvántartja a közlevéltárakat és a magánlevéltárakat;
2.3. feltárja, nyilvántartja és gyûjti (másolatban beszerzi vagy megvásárolja) a magyar vonatkozású külföldi levéltári
anyagot;
2.4. õrzi a törvények eredeti példányát;
2.5. levéltár-tudományi szakkönyvtárat mûködtet;
2.6. levéltári állományvédelmi kérdésekben szaktanácsadást nyújt más levéltáraknak;
2.7. a hazai közlevéltári anyagról készült biztonsági másolatok egy példányát biztonsági filmtárában megõrzi;
2.8. részt vesz a levéltárosok felsõfokú képzésében, és ellátja a középfokú levéltári szakképzéssel kapcsolatos feladato-
kat;
2.9. évente nyilvánosságra hozza a közlevéltárak gyarapodását és mûködésük fontosabb adatait;
2.10. ellátja a levéltári szakfelügyelet, valamint a levéltári szakmai testületek mûködtetésével kapcsolatos teendõket;
2.11. gyakorolja az Ltv. 34. §-ának (1) bekezdésében meghatározott elõvásárlási jogát;
2.12. a kultúráért felelõs miniszter által meghatározott szempontok szerint gyûjti és feldolgozza a közlevéltárak, vala-
mint a nyilvános magánlevéltárak mûködésével kapcsolatos adatokat.

3. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
47.61 Könyv- kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.20 Fényképészet
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység.

4. Alapvetõ szakfeladata: 923 314 Levéltári tevékenység.

5. Szakágazati besorolása: 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja fe-
lette a munkáltatói jogokat.
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2. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

3. A fõigazgató a szakmai fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott idõre a miniszter egyetértésével bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jo-
gokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel.

5. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztását, a belsõ és külsõ kap-
csolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a további-
akban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosítását az alapító
okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az
SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.

6. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata
szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempont-
jából teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 31487-13/2007. számú, 2008. február 12-én
kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9444/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva

A Balassi Intézet alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának (1)–(3) bekezdésében, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat –, az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a

Balassi Intézet

alapító okiratát a következõk szerint állapítom meg:
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I.

Általános rendelkezések

1. A Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatalként mûködõ, központi államigazgatási szerv.

2. Hivatalos neve: Balassi Intézet.

3. Angol nyelvû megnevezése: Balassi Institute.

4. Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51.

5. Alapító: a Magyar Köztársaság Kormánya.

6. Alapítás kelte: 2007. március 1.

7. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

II.

Az intézet alaptevékenysége

1. Az intézet kulturális szakdiplomáciai alaptevékenysége keretében ellátja a magyar nyelv és kultúra megismertetésé-
vel, az egyetemes magyar kulturális örökség tudományos feltárásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatokat.

2. Az intézet állami feladatként biztosítja a külföldi kulturális intézetek irányításával kapcsolatos miniszteri feladat- és
hatáskörök gyakorlásának megvalósításához szükséges feltételeket.

3. Az Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési, valamint ösztöndíjazási feladatokat lát
el, továbbá a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elõsegítése érdekében szakkollégiumi rend-
szert tart fenn és mûködtet.

4. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) az intézet útján ellátja a Magyar Ösztöndíj Bizottság
mûködtetésével kapcsolatos titkársági és egyéb feladatokat.

5. Az intézet alaptevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
52.29 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel-készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.03 Számítógép üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
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63.99 Máshova nem sorolt, egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 PR, kommunikáció
72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.20 Piac- és közvélemény-kutatás
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
84.11 Általános közigazgatás
84.21 Külügyek
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladat: 751317 Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok.

7. Szakágazati besorolás: 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás.

III.

Az Intézet vállalkozási tevékenysége

1. Az Intézet vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az Intézet alapfel-
adatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett
összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. Vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, ingatlan bérbeadási, kutatás-fejlesztési, oktatási, illetve egyéb gazdasági
szolgáltatási tevékenységet végezhet.

4. Az Intézet vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
59.20 Hangfelvétel-készítése, kiadása
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

5. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó ered-
mény az Intézet által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint használható fel.
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IV.

Az Intézet mûködése

1. Az Intézet élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozott idõre bíz meg,
illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók és gazdasági vezetõ segítik. Az Intézet gazdasági szervezetének vezetõje a
gazdasági fõigazgató-helyettes, akit – az Ámr. 18. §-ában foglaltak szerint – a fõigazgató javaslatára a miniszter határo-
zatlan idõre bíz meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. Az Intézet alkalmazottai a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), illetõleg
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartoznak. Az Intézet alap-
feladataiból a külügyek tevékenységet, valamint a Ktv. alapján kötelezõen köztisztviselõk által ellátandó feladatokat
köztisztviselõkkel, egyéb feladatait az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókkal látja el.

4. Az Intézet köztisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok, a jelen alapító okirat és a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja. A munkáltatói jog-
kör a Ktv. 6. § (1) bekezdése, illetõleg az Mt. 193/R. § (2) bekezdése alapján a fõigazgató-helyettesre átruházható.

5. Az Intézet szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsola-
tokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban:
SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat
hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A miniszter az
SzMSz-t normatív utasításban adja ki.

6. Az Intézet alaptevékenységét a fõigazgató által évenként készített – az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott –
munkaterv alapján végzi.

V.

Az Intézet gazdálkodása

1. Az Intézet önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

2. Az Intézet feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban – a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jogokat.

VI.

Záró rendelkezések

Az Intézet korábbi 17.093/2006. számú alapító okirata hatályát veszti, a jelen alapító okirat az aláírásának napján lép ha-
tályba.

Budapest, 2008. 04. 30.

7706/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva
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OKM közlemény a szakképzésrõl szóló – többször módosított – 1993. évi LXXVI. törvény
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján

A szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet 1. számú melléklet 32. sorszáma alatt található 53 5499 03 Színpadtechnikus
szakképesítés központi programját 1/6737/2008. számon kiadom.
A központi program beszerezhetõ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Fõosztályán, 1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.

Budapest, 2008. május 8.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

A Magyar Rádió Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolója

Egyszerûsített mérleg

2007

Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. A) Befektetett eszközök 6 506 078 6 506 205
2. I. Immateriális javak 14 1 008
3. II. Tárgyi eszközök 5 864 4 997
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 500 200 6 500 200
5. B) Forgóeszközök 59 075 55 673
6. I. Készletek – –
7. II. Követelések 2 615 158
8. III. Értékpapírok 50 009 54 996
9. IV. Pénzeszközök 6 451 519
10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 840 30 127
11. Eszközök (aktívák) összesen 6 565 993 6 592 005
12. D) Saját tõke 6 555 862 6 554 435
13. I. Induló tõke 15 000 15 000
14. II. Tõkeváltozás/eredmény 4 541 926 4 540 862
15. III. Lekötött tartalék 2 000 000 2 000 000
16. IV. Értékelési tartalék – –
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl, közhasznú

tevékenységbõl
–1 064 –1 427

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl – –
19. E) Céltartalék 1 800 –
20. F) Kötelezettségek 8 304 9 505
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek – –
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 304 9 505
24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 27 28 065
25. Források (passzívák) összesen 6 565 993 6 592 005
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Eredménykimutatás

2007

Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

Elõzõ év Tárgyév

Megnevezés
Alap-

tevékenység
Összesen

Alap-
tevékenység

Összesen

1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 153 581 153 581 153 580 153 580

2. 2. Aktivált saját létesítmények –7 878 –7 878 – –

3. 3. Egyéb bevételek 8 071 888 8 071 888 8 073 275 8 073 275

4. Ebbõl támogatások

5. – alapítói 700 000 700 000 700 000 700 000

6. – központi költségvetési

7. – helyi önkormányzati

8. – egyéb 7 371 888 7 371 888 7 373 275 7 373 275

9. 4. Pénzügyi mûveletek bevételei 2 567 2 567 3 683 3 683

10. 5. Rendkívüli bevételek

11. ebbõl támogatások

12. – alapítói

13. – központi költségvetési

14. – helyi önkormányzati

15. – egyéb

16. 6. Tagdíjak

17. A) Összes bevétel 8 220 158 8 220 158 8 230 538 8 230 538

18. 7. Anyag jellegû ráfordítások 43 345 43 345 45 279 45 279

19. 8. Személyi jellegû ráfordítások 105 210 105 210 116 741 116 741

20. 9. Értékcsökkenési leírás 3 417 3 417 2 767 2 767

21. 10. Egyéb ráfordítások 8 069 250 8 069 250 8 067 178 8 067 178

22. 11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

23. 12. Rendkívüli ráfordítások

24. B) Összes ráfordítás 8 221 222 8 221 222 8 231 965 8 231 965

25. C) Adózás elõtti eredmény –1 064 –1 064 –1 427 –1 427

26. I. Adófizetési kötelezettség

27. D) Jóváhagyott osztalék

28. E) Tárgyévi eredmény –1 064 –1 064 –1 427 –1 427
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Könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Magyar Rádió Közalapítvány 2007. évi egyszerûsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egy-
szerûsítet éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források
egyezõ végösszege 6 592 005 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 427 E Ft veszteség – az ezen idõpontra végzõdõ évre vo-
natkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tar-
talmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.
Az egyszerûsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános szám-
viteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja
az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerûsített éves beszámoló elkészítése és va-
lós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelõ számviteli po-
litika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelõssége az egyszerûsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizo-
nyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizo-
nyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyíté-
kot szerezni az egyszerûsített éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, bele-
értve az egyszerûsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésbõl eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának fel-
méréseit, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerûsített
éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérle-
geli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem
azért, hogy a közalapítvány belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés
számviteli becslései ésszerûségének, valamint az egyszerûsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói
záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék
A könyvvizsgálat során a Magyar Rádió Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizs-
gáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a
számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Magyar Rádió Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. március 20.

Kéri Anna s. k.,
könyvvizsgáló

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabályok alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a
közzétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.
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Rövidítések:

av: adatvédelem (A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.)
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Gödöllõ Város Önkor-
mányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Gödöllõi Városi
Múzeum
igazgató
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 5.

Egyetemi v., 10 év
szgy., 5 év vgy., ki-
emelkedõ tt., ff. nyelv-
vizsga

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. szept.
30-ig szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Gödöllõ város polgármestere
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.
Csatolandó: sz. ön., vpr., fejlesz-
tési elképzelést, tt. dokumentálá-
sát, om., b.
Pehi: 2008. szept. 25.
f: Benkõ Ákosné irodavezetõ
Tel.: (28) 529-192
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1. 2. 3. 4.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatótanácsa
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Tinódi Lantos
Sebestyén Könyvtár
intézményegység-
vezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ sz.
tevékenység

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill.: alap + vp.
Pehi: 2008 aug.
Pc: Varga Domokos Általános
Mûvelõdési Központ, Horváth
Tibor igazgató
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.
Csatolandó: sz. ön., sz. vpr., b.
Telefon: (76) 351-344

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont József Attila
Mûvelõdési Ház
intézményegység-
vezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ sz.
tevékenység

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pehi: 2008. aug.
Pc: Varga Domokos Általános
Mûvelõdési Központ, Horváth
Tibor igazgató
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.
Csatolandó: sz. ön., sz. vpr., b.
Telefon: (76) 351-344

Zalakaros Város
Önkormányzata

Közösségi Ház
8749 Zalakaros,
Fõ u. 8.
igazgató
határozatlan idejû köz-
szolgálati jogviszony

Má., be., cselekvõké-
pesség, fõiskolai szintû
mûvelõdésszervezõ
(népmûvelõ) szakkép-
zettség vagy nem szfv.
és a szakképzésben
szerzett ff. közmûvelõ-
dési szakképesítés, leg-
alább 5 év szgy.,
középfokú C típusú né-
met nyelvvizsga.
Elõny: zalakarosi állan-
dó lakhely, 5 év vgy.,
több mint 5 év szgy.,
helytörténeti ismeret

ÁEI: 2008. okt. 1-jétõl.
A megbízás 2012. szept. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. szept. 11.
Pc: (postai úton) Zalakaros
Város Önkormányzata
8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Közösségi Ház igazgató”.
Csatolandó: sz. ön., vpr., fejlesz-
tési gazdálkodás hatékonyságát
növelõ elképzelések, om., b.
f: Szirtes Lajos polgármester
Tel.: (93) 340-103

Zánka Község
Önkormányzata

Faluház és tájház sz.
mûködtetésére
mûvelõdésszervezõi
munkakör

Má., cselekvõképesség,
be., legalább 5 év szgy.,
szfv.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pc: Zánka község polgármestere
8251 Zánka,
Fõ u. 29.
Csatolandó: om., b., ön., av., sz.
pr., mely helyzetelemzésre épít-
ve tervezi a Zánkai Faluház és
tájház gazdaságos mûködtetését
(sz. pr.)
f: (87) 468-019 vagy
(30) 993-2989
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1. 2. 3. 4.

Nagyecsed Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

II. Rákóczi Ferenc
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
4355 Nagyecsed,
Vasút u. 2.
igazgató

Szev. vagy nem szev.
és ff. szakirányú mszv.,
fõiskolai közmûvelõdé-
si képzettséggel, leg-
alább 5 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tt.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2008. szept.
1-jétõl 2013. aug. 31-ig szól.
Csatolandó: om., b., részletes sz.
ön., vpr., nyilatkozat arról, hogy
a pályázat tartalma a megbízón
és az elbírálásban részt vevõkön
kívül a pályázat elõkészítésében
részt vevõkkel is közölhetõ.
Pc: Kovács Lajos polgármester
4355 Nagyecsed,
Rákóczi u. 14.
Tel.: (44) 545-001

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.

Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörté-
neti Gyûjtemény
intézményvezetõ
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 12.

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai könyvtárosi k.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.

ÁEI: 2008. október 1-jétõl,
2013. szeptember 30-ig, 5 évre
szól.
Pc: dr. Éles András Hajdúnánás
Városi Önkormányzat polgár-
mestere
4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
om., vpr., b.
F: (52) 382-176

Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Igazgatója
8200 Veszprém,
Komakút tér 3.

Magasabb vezetõi
beosztású
igazgatóhelyettes

Szev., 5 év könyvtári
szgy., be.
Elõny: tanári v.

ÁEI: 2008. október 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Igazgatója
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban „Igazgatóhelyettes”
jeligével kell benyújtani.
Csatolandó: sz.ön., om., vpr., a
pályázó nyilatkozata a pályázat
elbírálásában részt vevõk bete-
kintési jogáról, nyilatkozata ar-
ról, hogy hozzájárul-e a pályázat
nyílt ülésen való tárgyalásához.
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1. 2. 3. 4.

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésé-
nek Kulturális és
Turisztikai Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

A Szabadmûvelõdés
Háza
8000 Székesfehérvár,
Fürdõsor 3.
igazgató
magasabb vezetõi meg-
bízás

Szev., vagy jogász, il-
letve közgazdász szak-
képzettség, vagy nem
szev. és ff. mszv., vagy
fõiskolai közmûvelõdé-
si k., az intézmény alap-
tevékenységének
megfelelõ területen
szerzett legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ sz.
vagy tt., be.
Elõny: az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ területen
szerzett legalább 5 év
vgy.

ÁEI: 2008. augusztus 1.
A megbízás 2013. július 31-ig
szól.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármestere
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni:
A Szabadmûvelõdés Háza igaz-
gatói pályázata
Csatolandó: sz.ön., vpr., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelés, om., b., szgy.
igazolás, munkaviszonyok iga-
zolása, hozzájáruló nyilatkozat
betekintési jogról, valamint nyi-
latkozat, hogy zárt vagy nyílt
ülés tartását kéri.

Taliándörögd község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete

Közösségi ház, nyilvá-
nos könyvtár. Tele-ház
intézményvezetõ
8295 Taliándörögd,
Kossuth u. 39.

A muzeális intézmé-
nyekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. tör-
vény, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tör-
vény,
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet,
az egyes kulturális köz-
alkalmazotti munkakö-
rök betöltéséhez
szükséges képesítési és
egyéb feltételekrõl szó-
ló, többször módosított
2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet határozza meg.
5 év szgy.
Elõny: német vagy an-
gol nyelv ismerete.

ÁEI: 2008. augusztus 15.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15. nap.
Pc: Taliándörögd község polgár-
mestere
Kajdi István
8295 Taliándörögd, Petõfi u. 2.
Csatolandó: b., sz.ön., om., sz.
vpr.
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Pályázati felhívás

A Vasutas Országos Közmûvelõdési és Szabadidõ Egyesület (VOKE) választmánya pályázatot hirdet a VOKE
Egyetértés Mûvelõdési Központja (5000 Debrecen, Faraktár u. 67.) igazgatói állásának betöltésére.

Az intézmény feladatai:
Munkahelyi és területi jelleggel mûködõ közmûvelõdési központ és könyvtár

Az igazgató feladata:
A szakmai követelmények figyelembevételével gondoskodik az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásáról,
az intézményi vagyon rendeltetésszerû használatáról, és az intézmény gazdaságos üzemeltetésérõl.

A megbízás feltétele:
Szakirányú felsõfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat és egy-két világnyelv tárgyalásszintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A VOKE Egyetértés Mûvelõdési Központ mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai programot, a programhoz kap-
csolódó gazdálkodási elképzelést.

A pályázathoz csatolni kell:
– felsõfokú iskolai végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A vezetõi megbízás: 2008. szeptember 1-jétõl kezdõdõen.
Az illetmény megállapítása: megállapodás szerint történik.
A pályázatokat az Egyesület választmánya bírálja el.
A benyújtás helye: VOKE Vasutas Országos Közmûvelõdési és Szabadidõ Egyesület 1068 Budapest, Benczúr u. 30.

A benyújtás határideje: A közzétételt követõ 30 nap.

Az elbírálás határideje: 2008. augusztus 22.
A pályázati felhívással kapcsolatosan Molnár Géza elnöknél lehet érdeklõdni a 06-30-9471-299-es telefonszámon.
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of

Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-

Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Telefon: 473-7444.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 672 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 10 836 Ft áfával. Egy példány ára: 945 Ft áfával.

HU ISSN 1419-3264

Formakészítés: Sprint Kft.
08.1939 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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