
Okirat száma: KULT /57-5/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az áIIamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény S/A. §-a alapján a(z) a Jósa András 
Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: jósa András Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: jósa András Museum 

1.2.2. német nyelven: jósa-András-Museum 

1.2.3. román nyelven: Muzeul jósa András 

1.2.4. orosz nyelven: My3eií liM. AHApallla HOllla 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 

1.3.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Kállay Gyűjtemény Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 1. ll/7. 

2 Sóstói Múzeumfalu Tagintézmény 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 1. 

3 Kállay Kúria 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. 

4. Rekreációs telek 4484 Ibrány, jalpár utca 14. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szervalapításának dátuma: 1979.08.09. 
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megnevezése székhelye 

1 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 6. 
Önkormányzat Tourinform Iroda 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: AKultv. 37 jA.§, 42.§-a, 45.§-a és 45jA.§-a, alapján 
gondoskodik a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség elemeinek tudományos, 
örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal történő folyamatos gyűjtéséről, 
megőrzéséről, feldolgozásáról, kutatásáról és kiállításáról, továbbá egyéb formában 
történő közzétételéről. Elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és 
tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori 
változásait és folyamatos művelődésre ösztönöz. A kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján területileg illetékes múzeum ként 
régészeti feltárást végez. 

4.2. A k I ' ö tsegvetesi szerv fotevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: 

a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált egyűttesét őrzi, 
gondozza, kiállításon bemutatja, 
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához, 
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 
segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság működését, 
feladata a működési engedélyben meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, 
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4.4. 

1 
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állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek 
keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és 
múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak 
digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása, 

a megyei hatókörű városi múzeum gyűjtőterületére kiterjedően - az 1997. évi CXL. törvény 
37/ A §-ban és a 42.§ (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - állami feladatai 
keretében 

vagyonkezelője az alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő 
kulturális javaknak, 
végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket, 
szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat 
a régészeti lelőhelyekről, 
a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális 
örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul 
bejelenti, 
jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerüIt 
régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy 
a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében, 
jogszabályban meghatározottak szerint 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 szakmai támogatásában, 
muzeológiai múzeum pedagógiai, képzési és restaurálás i szakmai-módszertani 
központként működik, 
valamint évenként legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri amegye 
területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét. 

A költsél!Vetési szerv alaptevékenvségének kormányzati funkció szerinti megielölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

082061 Múzeumi gyűjteménYi tevékenvség 

082062 Múzeumi tudománvos feldolgozó és publikációs tevékenvség 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenvség 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe 

A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a 
feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és 
eljárásrendjéről szóló 14/2015. (lll. 11.) MvM rendelet 3. § (9) bek. első fordulata alapján: 

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum igazgatója, akit 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXlll. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtv. 
vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, 
illetve vonja vissza a megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

AKultv. 45.§ (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetője 

megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter 
egyetértése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja. 
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foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 
szóló 2/1993. (1.30.) MKM rendelet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. 

, 
XXXlll. törvény eVI 

1 végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20. ) Korm. 
rendelet (Kjt. vhr.), 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbízásijogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 vállalkozási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Nyíregyháza, 2016. szePte~t~:2";u-~~~~~ 
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Dr.lfuVj\'cs Ferenr 
polgármester 


