
Okirat száma: III/127-9/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kuny Domokos 
Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kuny Domokos Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Kuny Domokos Museum 

1.2.2. német nyelven: Kuny Domokos Museum 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye:2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Görög-Római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hősök tere 7. 

2 Német Nemzetiségi Gyűjtemény 2890 Tata, Alkotmány utca 1. 

3 Központi raktár 2890 Tata, Deák Ferenc utca 3. 

4 Iroda 2890 Tata, Váralja utca 6. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1950. december 31. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A. §-a, 42. §-a, 
valamint 45. §, 45/A. § és 46. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott 
anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, 
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő 
bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján 
területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kuny Domokos Múzeum megyei hatókörű városi 
múzeum a települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére, valamint a 
megyében lévő megyei jogú városok közigazgatási területére kiterjedő feladatokat ellátó 
muzeális intézmény, mely feladatát a kulturális javak helyi védelmének biztosítása 
érdekében végzi. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó 
kulturális javak gyűjteménygondozása, azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, 
tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, állandó és időszaki 
kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok 
biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása. 

Vagyonkezelője az alapleltárban és jogszabály szerinti külön nyilvántartásban szereplő 
kulturális javaknak, gyűjtőterületére kiterjedően végzi, a jogszabályban meghatározott 
régészeti szaktevékenységeket, szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a 
régészeti lelőhelyekről, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy 
lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek 
haladéktalanul bejelenti, részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, 
továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg 
nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében, részt vesz a védetté nyilvánított 
területek ellenőrzésében, gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális 
intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb 
kulturális javak védelme érdekében, részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és a szakmai támogatásban, muzeológiai, 
múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként évente  
legalább kétszer módszertani műhelygyakorlatot szervez (restaurálási és műtárgyvédelmi 
tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve, gyűjteménykezelési, 
nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási  és digitalizálási tevékenység körében, 
múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá  a muzeális 
intézmények közművelődési szakemberei számára), valamint évenként legalább egyszer 
helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények 
állományvédelmi helyzetét. A Kuny Domokos Múzeum ellát múzeumi gyűjteményi 
tevékenységet, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenységet, múzeumi 
kiállítási tevékenységet, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységet, 
történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetését és megóvását. 

Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az életen át tartó tanulás 
folyamatához, együttműködik nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. Az intézmény 
turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi 
és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 
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A Kuny Domokos Múzeum a törvény erejénél fogva kulturális alapellátást biztosít, hogy 
mindenki számára ösztönzést nyújtson, hogy önművelés céljából lakóhelyén 
bekapcsolódjon kulturális tevékenységekbe és megismerhesse a kulturális értékeket; 
megismerkedjen a település történetével, a hagyományokkal, normákkal; a település 
népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési irányok fontosak 
számára, részt vegyen a közösségi életének fejlesztésében és a közös jövőkép 
megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt vehessen igénybe; lakóhelyén szakmai 
segítséget vegyen igénybe az önfejlesztéshez, az önműveléshez, a közös értékek 
kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a tevékenységek 
színvonalának biztosításához; amelynek érdekében széles körű közművelődési és egyéb 
szabadidős szolgáltatást nyújt, valamint az esélyegyenlőség elősegítését célzó 
tevékenységeket és programokat folytat. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

8 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

9 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

10 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

11 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

12 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

13 083020 Könyvkiadás 

14 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

15 086030 Nemzetközi kulturális tevékenység 

16 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

17 095020 Iskolarendszeren kívül egyéb oktatás, képzés 

18 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komárom-Esztergom megye 

közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a megyei 
hatókörű városi múzeum vezetője, munkaviszony keretében a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kiválasztásra. 
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A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja 
vissza megbízását. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének 
megbízásához, és ennek visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése 
szükséges. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 
egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 
közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KUNY DOMOKOS MÚZEUM 2020. október 02.
napján  kelt,  2020.  november  01.  napjától  alkalmazandó  III/127-8/2020  okiratszámú  módosító  okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Tatabánya, 2020. október 05.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bodnárné Desics Tünde


Egyedi azonosítója: KT11003


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.10.05 11:42:35


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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