
Okirat száma: II/2175-3/2021/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szépművészeti Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Museum of Fine Arts 

1.2.2. francia nyelven: Musée dés Beaux-Arts 

1.2.3. német nyelven: Museum der Bildenden Künste 

1.2.4. olasz nyelven: Museo delle Belle Arti 

1.2.5. orosz nyelven: Музей изобразителъных искусств 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Magyar Nemzeti Galéria 
1014 Budapest, Szent György tér 2. 

(Budavári Palota „A-B-C-D” épület) 

2 
Országos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központ 

1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. A épület 

3 
Közép-Európai Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Artpool Művészetkutató 
Központ 

1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. D épület 

4 Szépművészeti Múzeum Könyvtára 1068 Budapest, Szondi utca 77. 

5 Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 6. 

6 Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103. 

7 
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
raktára 

1106 Budapest, Jászberényi út 55. 

8 Zichy Mihály Emlékház 8660 Zala, Zichy Mihály utca 20. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1896. május 12. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a honalapitás ezredik 
évfordulójának megörökitésére alkotandó müvekről szóló 1896. évi VIII. törvény 1. § d) 
pont 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Magyar Nemzeti Galéria 
1014 Budapest, Szent György tér 2. (Budavári Palota „A-
B-C-D” épület) 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: örökségvédelem – múzeumi tevékenység a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 37/A. és 42. §-a értelmében. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Alapfeladatai: 

a) a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb 
forrásanyag) 

- felkutatása, gyűjtése, szakszerű nyilvántartása, 
- műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő őrzése, preventív védelme, 

tervszerű konzerválása és restaurálása, állapotának rendszeres ellenőrzése, 
- tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények 

közzététele, valamint a gyűjtőkörébe tartozó szakági területeken folytatott 
tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső 
kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése, 

b) a műtárgyak készítési technikájának, alapanyagának, provenienciájának, 
eredetiségének meghatározásra irányuló archaeometriai vizsgálatok 
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megvalósítása, festmények és szobrászati alkotások különböző képi 
diagnosztikai módszerekkel (UV, infra, röntgen) történő vizsgálata, 

c) a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében kulturális szolgáltatásokkal, az 
állandó és időszaki kiállításokkal, a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai 
tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel 
szolgálni a társadalom művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, 
és az egész életen át tartó tanulás folyamatát, 

d) a gyűjtőköréhez kapcsolódó adattár, szakkönyvtár, valamint közép-európai 
művészettörténeti dokumentációs központ működtetése, 

e) a gyűjtőkörébe tartozó témákkal összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, a 
szakmuzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő-, műtárgytechnikus és 
műtárgyvédelmi szakember képzésben és továbbképzésben, valamint a vizuális 
művészeti ismeretekre nevelés módszertani fejlesztésében történő részvétel. 

f) jogszabályok alapján közreműködés az intézmény gyűjtőkörébe tartozó 
kulturális javakkal összefüggő örökségvédelmi hatósági feladatokban: 

- szakvélemény adása a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásaiban és a 
kulturális javak külföldre történő kivitelének hatósági engedélyezési 
eljárásai során, 

- adatszolgáltatás a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása 
számára, 

- hatósági felkérésre közreműködés a védetté nyilvánított kulturális javak 
ellenőrzésében, 

g) az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok, 
illetve a felügyeleti szerv felkérésére szakvéleményezési tevékenység 
folytatása, 

h) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott 
és alaptevékenységi körébe tartozó további feladatok ellátása. 

4.3.2. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak: 

a) a magyar és az egyetemes képzőművészet alkotásainak tudományos feltárása 
és az európai és a nemzeti művészetet bemutató gyűjtemények állandó és 
időszakos kiállításokon történő bemutatása, 

b) a magyar és az egyetemes képzőművészet alkotóira és műveikre vonatkozó 
adatbázisok összeállítása, a szöveges és a képi adatok összehangolása, 
hozzáférhetővé tétele a hazai és a nemzetközi adatforgalomban egyaránt, 

c) a II. világháború következtében Magyarországról elszármazott kulturális javak 
feltárásával összefüggő restitúciós feladatok ellátása, 

d) az Európai Unió és az UNESCO múzeumi területre vonatkozó, a kulturális javak 
védelmével kapcsolatos alapelveinek és ajánlásainak kidolgozásában történő 
részvétel, 

e) a műtárgybiztosítás és műtárgy-szállítmányozás jogi, múzeumszakmai, és 
műtárgyvédelmi követelményrendszerének kidolgozásában és hazai 
alkalmazásának elősegítésében történő részvétel, 

f) a gyűjtőkörébe tartozó szakági területeken ösztöndíjas rendszer működtetése, 
g) a képzőművészeti terület kulturális javainak restaurálásával és megelőző 

állományvédelmével kapcsolatos eljárások, ismeretek és technikák kidolgozása, 
megismertetése és hozzáférhetővé tétele, alapkutatások, tudományos projektek 
megvalósítása a restaurálás terén, 

h) szolgáltatási tevékenység biztosítása az állományvédelem, a restaurálás és a 
műtárgy-diagnosztika területén, 

i) a magyar közgyűjteményekben őrzött keleti kultúrákkal és művészetekkel 
összefüggő anyagok kutatásának és bemutatásának koordinálása, a keleti 
kultúrák és művészetek népszerűsítése; szakmai és közönségprogramok 
szervezése. 
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4.3.3. A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató 
szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is. 

4.3.4. Gyűjtőköre kiterjed: 

a) az egyetemes művészettörténet nem magyarországi (elsősorban európai) 
eredetű képzőművészeti - festészeti, szobrászati, grafikai, rajz- és 
éremművészeti - alkotásaira és a klasszikus ókori kultúrák nem magyarországi 
lelőhelyű (közel-keleti, egyiptomi, görög-római és egyéb) régészeti emlékeire, 
illetve ezek történetének tárgyi és dokumentációs emlékeire; 

b) az államalapítástól napjainkig terjedően a magyar és magyarországi 
képzőművészet – festészeti, szobrászati, grafikai, rajz és éremművészeti – 
alkotásaira, valamint történetének tárgyi és dokumentációs emlékeire, 
valamint 

c) az 1945 utáni magyar alternatív művészet és kultúra alkotásaira és 
dokumentumaira, valamint a magyar és az egyetemes művészet alkotásaira és 
dokumentumaira az 1960-as évektől, különös tekintettel az új műfajokra és 
médiumokra. 

4.3.5. Gyűjtőterülete az egész ország, valamint a – nemzetközi egyezmények, 
jogszabályok figyelembevételével – a világ minden olyan országa, ahol a 
gyűjtőkörének megfelelő alkotások fellelhetőek. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

2 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

3 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

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 Múzeumi kiállítási tevékenység 

10 082064 
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység 

11 083020 Könyvkiadás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 085010 
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és 
vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

14 094210 Felsőfokú oktatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa 

A vállalkozási tevékenységből származó éves kiadás arányának felső határa a szerv 
módosított kiadási előirányzatának 30%-a.  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A Szépművészeti Múzeum élén főigazgató áll, akit – pályázat útján – a kultúráért felelős 
miniszter az 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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
Mt. 

Rendelet 
 



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 SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 2021. március 17.
napján kelt, 2021. március 22. napjától alkalmazandó II/2175-2/2021/PKF okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 22.
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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: 2021.03.22 12:20:43


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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