Okirat száma: II/12159-3/2020/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar
Természettudományi Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Természettudományi Múzeum
1.1.2. rövidített neve: MTM

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: HungarianNaturalHistory Museum, Budapest
1.2.2. német nyelven: UngarischesNaturwissenschaftliches Museum, Budapest
1.2.3. latin nyelven: Museum Historico-Naturale Hungaricum, Budapest
1.2.4. francia nyelven: MuséeHongroisdesSciencesNaturelles, Budapest
1.2.5. orosz nyelven: Венгерскиймузейестетвенныхнаук, Budapest

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1088 Budapest, Baross utca 13.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Raktár, kiállítások, munkaszobák, laborok

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

2

Raktár, munkaszobák

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút40.

3

Mátra Múzeum

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40.

4

Wiltner-ház

3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 30.

5

Bakonyi Természettudományi Múzeum

6

Raktár

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
8426 Pénzesgyőr, hrsz 102/16, 102/17

7

Garázs

8420 Zirc, III. Béla úti garázssor, hrsz 1508/5

8

Kiállítási épület

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

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.

3. A költségvetési szerv tevékenysége
3.1. A költségvetési szerv közfeladata:örökségvédelem – múzeumi tevékenység, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 37/A. §. (1)-(6) bekezdéseés 42. §-a értelmében.
3.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

1
3.3.

910200

szakágazat megnevezése
Múzeumi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) Alapfeladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és
egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk
felkutatása, gyűjtése, őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme;
továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele.
b.) Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk
kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal,
szakmai rendezvényekkel, digitális és online ismeretterjesztő és oktatási tartalmaival
– a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében – szolgálni a társadalom tagjainak
művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait és a szabadidő hasznos
eltöltésének lehetőségével segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
c.) A gyűjtőkörét illetően, valamint a muzeológia területén tudományos, módszertani
kutató- és publikációs munkát végez, szakmai támogatást nyújt a külső kutatók
részére, kutatószolgálatot működtet.
d.) Gyűjtőköréhez kapcsolódó nyilvános szakkönyvtárat működtet.
e.) Részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a
szakmuzeológus képzésben, továbbképzésben; támogatja a természettudományi és
természetvédelmi szakoktatást, valamint a természeti és természetvédelmi
ismeretekre nevelés módszertani fejlesztését.
f.) Jogszabályok alapján közreműködik az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális
javakkal összefüggő örökségvédelmi hatósági feladatokban: szakvéleményt ad a
kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásaiban és a kulturális javak külföldre történő
kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során, adatokat szolgáltat a kulturális
javak hatósági nyilvántartása számára, és – felkérésre – közreműködik a védetté
nyilvánított kulturális javak ellenőrzésében.
g.) Az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a
felügyeleti szerv felkérése alapján, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és
annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenységet folytat.
h.) Ellátja az emberi erőforrások minisztere által meghatározott, alapfeladatai körébe
tartozó további feladatokat.

Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
a.) A természeti örökség – kiemelten a biodiverzitásmegőrzését szolgáló alapkutatások
végzése.
b.) A Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett kutatócsoportjainak és a Szent István
Egyetem kihelyezett zootaxonómiai tanszékének működtetése.
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c.) A műtárgyvédelmi munkatárs (múzeumi preparátor)képzés folytatása, vizsgahely
működtetése.
d.) A természettudományi ismeretterjesztés, környezeti nevelés múzeumi módszertani
fejlesztése.
e.) A
múzeumi
terület
természettudományi
továbbképzéseinek koordinálása.

szakági

együttműködésének,

f.) A Mátra Múzeum (3200 Gyöngyös, Kossuth út 40.) és a Bakonyi Természettudományi
Múzeum (8420 Zirc, Rákóczi Ferenc tér 3-5.) működtetése.
g.) A nemzeti természetrajzi gyűjtemény fejlesztése, őrzése, tudományos feldolgozása és
hozzáférhetővé tétele.
h.) A szolgáltató jellegű „Természetismereti Tudásközpont” működtetése.
A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és
fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is.
Gyűjtőköre kiterjed a természettudományok körében jelentős tárgyi emlékekre: az ásványés kőzettan, a föld- és őslénytan, a növénytan, az állattan és a történeti embertanterületéről
származó emlékekre, valamint az ezekre vonatkozótudománytörténeti szakágak
dokumentációs anyagára.
Gyűjtőterülete: az egész ország, de – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok
figyelembevételével − a világ valamennyi más országa is.
3.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

014020

Biotechnológiai alapkutatás

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása,
megőrzése és fenntartása

4

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

6

082044

Könyvtári szolgáltatások

7

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

8

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

9

082063

10

082064

Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11

082080

Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

12

083020

Könyvkiadás

13

083030

Egyéb kiadói tevékenység

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

15
16

094210

Felsőfokú oktatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

3.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

3.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:

3

14

3

A vállalkozási tevékenységből származó kiadások mértéke nem haladhatja meg a
módosított kiadási előirányzatok 30 %-át.

4. A költségvetési szerv szervezete és működése
4.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Magyar Természettudományi Múzeum élén főigazgató áll, akit – pályázat alapján – a
miniszteraz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ának c) pontja, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a kulturális
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
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

1

munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Mt.,
Rendelet

4

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 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI
MÚZEUM 2020. december 16. napján kelt, 2020. november 01. napjától alkalmazandó II/12159-2/2020/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. december 18.
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