
 

Okirat száma: II/7994-3/2020/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Iparművészeti Múzeum 

1.1.2. rövidített neve: IMM 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Museum of Applied Arts Budapest 

1.2.2. német nyelven: Kunstgewerbemuseum Budapest 

1.2.3.  francia nyelven: Musée des Arts Décoratifs, Budapest 

1.2.4. orosz nyelven: Музей Приклaдного Искусства, Будапешт 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Nagytétényi Kastély 1225 Budapest Kastélypark utca 9-11.  

2 Ráth György Villa 1068 Budapest Városligeti fasor 12.  

3  1106 Budapest Jászberényi út 55. 

2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

2.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2.1.2. székhelye: 1054 Budapest Akadémia utca 3.  

2.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

2.2.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2.2.2. székhelye: 1054 Budapest Akadémia utca 3.  
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3. A költségvetési szerv tevékenysége 

3.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Örökségvédelem – múzeumi tevékenység, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. és 42. §-a, valamint a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében.  

3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

 

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

3.3.1. a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb 
forrásanyag) felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, 
állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a 
tudományos eredmények közzététele, valamint mindezek kiállításokon és más 
formákban történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása; 

3.3.2. a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté 
nyilvánításának szakmai előkészítése, ill. véleményezése; közreműködés a védett 
gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében; 

3.3.3. a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének 
szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés; 

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

3.3.5. a szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás 
végzése, külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése; 

3.3.6. részvétel múzeum tudományos témáival összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, 
valamint a muzeológus-képzésben és továbbképzésben; 

3.3.7. alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár működtetése; 

3.3.8. együttműködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel; a hazai és a nemzetközi iparművészeti muzeológiai 
tevékenység figyelemmel követése; 

3.3.9. az Iparművészeti Múzeum és telephelyei adottságait kihasználó, széleskörű 
kulturális és közművelődési tevékenység folytatása, programok, rendezvények 
szervezése; 

3.3.10. a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott és 
alaptevékenységi körébe tartozó további feladatok ellátása.3.3.11. Az intézmény 
alaptevékenységei között kiemelt feladatként ellátandó: 

3.3.11.1. Módszertani központként az egyházi fenntartású muzeális gyűjtemények 
iparművészeti anyagának feldolgozásával összefüggő szakmai feladatok 
összehangolása. 

3.3.11.2. Interaktív és innovatív módon (pl. összművészeti programok, kiállítások, 
akciók) a kortárs iparművészeti, építészeti és formatervezési 
törekvéseknek, a kreatív iparnak a lehető legszélesebb látogatói körök 
számára történő hozzáférhetővé tétele, illetve kortárs vizuális kultúra 
bemutatása az ízlésformálás és – nevelés céljával a múzeumban és külső 
helyszíneken egyaránt. 

3.3.11.3. Együttműködési formák kialakítása a kortárs iparművészet és 
építőművészet, valamint a formatervezés csoportjaival, alkotóival és 
szervezeteivel. 
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3.3.11.4. Az építészettörténet és az építőművészet eredményeinek bemutatása, 
kiemelt figyelemmel a szecesszió korszakára, valamint a Lechner - 
örökség feltárására. 

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és 
fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is.  

3.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 094210 Felsőfokú oktatás 

3.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

Gyűjtőterülete az egész ország, és – a nemzetközi egyezmények és jogszabályok 
figyelembevételével – a világ valamennyi más országa is. 

3.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a vállalkozási 
tevékenységből származó éves kiadás nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási előirányzatának 20%-át.  

4. A költségvetési szerv szervezete és működése 

4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az Iparművészeti Múzeum élén főigazgató áll, akit – pályázat alapján – a miniszter a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján határozott 
időre – legfeljebb öt évre – bíz meg, illetve vonja vissza megbízását. Az egyéb munkáltatói 
jogok gyakorlására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak irányadók. 

4.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
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150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 2020. szeptember
29. napján kelt, 2020. október 06. napjától alkalmazandó II/7994-2/2020/PKF okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. október 06.
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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: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2020.10.06 15:32:33


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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