
A Ferenczy Múzeum 
ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 8.§-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5.§-ában foglaltak végrehajtására, a Kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 
rendelet 2. § (1) bekezdése, és az 1.sz. Melléklet alapján a „Ferenczy Múzeum” költségvetési szerv 
alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, székhelye, telephelyeinek neve és címe helyrajzi 
számmal:   
1.1 Neve:     Ferenczy Múzeum 
 
1.1.1. Idegennyelvű elnevezése: 
  angolul:  Ferenczy Museum 
  németül:  Ferenczy Museum  

franciául:  Musée Ferenczy 
olaszul:   Museo Ferenczy  
oroszul:  Muzéj imenyi Ferenczy 

 
1.2. Nevének rövidítése:   FEMUZ 
 
1.3. Székhelye:    2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.; hrsz.: 1052/1 

(Pajor Kúria) 
1.4. Telephelyeinek neve és címe: 
 
1.4.1. Tagintézmények: 
 

1.4.1.1.  Ferenczy Múzeum - Ámos Imre - Anna Margit Kiállítás 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 10.; hrsz.: 2275 

 
 1.4.1.2.  Ferenczy Múzeum -Barcsay Jenő Kiállítás 

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.; hrsz.: 1826 
 
 1.4.1.3.  Ferenczy Múzeum -Czóbel Béla Kiállítás 

2000 Szentendre, Templom tér 1.; hrsz.: 2293 
 
 1.4.1.4.  Ferenczy Múzeum - Ilosvai Varga István Állandó Kiállítás 

2000 Szentendre, Templom tér 1.; hrsz.: 2293 
 

1.4.1.5.  Ferenczy Múzeum - Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása 
2000 Szentendre, Fő tér 21.; hrsz.: 2342 

 
1.4.1.6.  Ferenczy Múzeum – Kovács Margit Kerámia Kiállítása 

2000 Szentendre, Vastagh György u. 1.; hrsz.: 1848 
 
1.4.1.7. Ferenczy Múzeum - Népművészetek Háza 

2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 1.; hrsz.: 2317 
 
1.4.1.8. Ferenczy Múzeum - Római Kőtár (Vaczek-villa) 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.; hrsz.: 1062/1 
 



1.4.1.9.  Ferenczy Múzeum - Szentendrei Képtár 
2000 Szentendre, Fő tér 2-5.; hrsz.: 1846 

 
1.4.1.10. Ferenczy Múzeum - Vajda Lajos Emlékkiállítás 

2000 Szentendre, Hunyadi u. 1.; hrsz.: 2285 
 
1.4.1.11. Ferenczy Múzeum - Történeti tár (Vármegyeháza, Kosáry Szoba és Kápolna) 

1052 Budapest, Városház u. 7.; hrsz.: 24268 
 
 

1.4.2. Tagintézmények megállapodás alapján: 
 
 1.4.2.1.  MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.; hrsz.: 2211 
 

1.4.2.2. Blaskovich Múzeum 
2766 Tápiószele, Múzeum út 13.; hrsz.: 2271 
 

1.4.2.3. Szőnyi István Emlékmúzeum  
2627 Zebegény, Bartóky József utca 7.; hrsz.: 666; 658/7; 669 

 
1.4.2.4. Gorka Kerámia Kiállítás 

(2621 Verőce, Szamos utca 22.) hrsz.: 786/1 
 
  
1.4.3. A feladatellátást szolgáló további ingatlanok: 
 

1.4.3.1.  Ferenczy Múzeum - Központi igazgatósági épület 
2000 Szentendre, Fő tér 2-5.; hrsz.: 1846 
 

1.4.3.2.  Ferenczy Múzeum - Dézsma utcai raktár 
2000 Szentendre, Ábrányi Emil u. 3/a.; hrsz.: 3732/3 
 

1.4.3.3.  Ferenczy Múzeum - Restaurátor Műhely, Grafikai Műhely 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 11.; hrsz.: 1075/3 

 
 1.4.3.4.  Ferenczy Múzeum – Raktár épület 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 3.; hrsz.: 1071 
 
 1.4.3.5.  Ferenczy Múzeum - Castrum Műhely 

2000 Szentendre, Római Várkert 3.; hrsz.: 1070 
 
 1.4.3.6.  Ferenczy Múzeum – Római Várkert 

2000 Szentendre, Római Várkert 4.; hrsz.: 1067 
 
 1.4.3.7.  Ferenczy Múzeum – Múzeumi raktár 

2600 Vác, Káptalan utca 16.; hrsz.: 3215/1 
 

1.4.3.8  Gödöllői Régészeti Raktárbázis 
2100 Gödöllő, Kiss József u. 2.; hrsz.: 3219 

 
1.4.3.9.  Ceglédi Régészeti Raktárbázis 

2700 Cegléd, Alszegi út 7.; hrsz.: 5184 
 
1.4.3.10. Budapesti Régészeti Raktárbázis 



1091 Budapest, Üllői út 21.; hrsz.: 36836/0/A/2 
 

 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 
 Gondoskodik a Kult. tv. 3. § (1)-(2) és (4) bekezdése alapján a kulturális javak védelmével összefüggő 
célok megvalósításának biztosításáról, ezért a társadalom szolgálatában áll, a közösség számára 
nyilvános, a közösségekkel, településekkel aktív kapcsolatot tart, kulturális javakhoz széles körű és 
egyenlő hozzáférést biztosít, ennek érdekében a kulturális javak egységes szaktudományos 
szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált 
együttesét őrzi, gondozza és 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 szervez, 
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az 
iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, elvégzi  a kulturális javak múzeumpedagógiai célú 
feldolgozását, ehhez folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programokat 
biztosít és az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten segíti a gazdaság élénkítését. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20.§ (2) bekezdése alapján területileg 
illetékes múzeumként régészeti feltárást végez. 
 
3. Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések 3.1. A módosítás oka: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30.§ (3) bekezdése szerint azok a – nem 
megyeszékhely megyei jogú város területén lévő – muzeális intézmények, amelyek 2012. december 
31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működtek, 2013. január 1-jétõl a feladat 
ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a működési 
engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába 
kerülnek. 
 
3.2. Közfeladatok jövőbeni ellátása 
3.2.1. Szervezeti forma: a Kult. tv.-ben meghatározott szervezeti forma 
3.2.2 Jogutód megnevezése, székhelye és a közfeladat ellátását szolgáló vagyon:  
A területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzat fenntartásában álló: 

3.2.2.1.  „Petőfi” Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Aszód Önkormányzata) 
  2170 Aszód, Szontágh Pál lépcső 2. 
 
3.2.2.2.  Kossuth Múzeum (Területi múzeum) (Cegléd Önkormányzata) 
  2700 Cegléd, Múzeum u. 5. 
 
3.2.2.3.  Arany János” Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Nagykőrös Önkormányzata) 
  2750 Nagykőrös, Ceglédi út 19. 
 
3.2.2.4.  „Árpád” Muzeális Gyűjtemény (Ráckeve Önkormányzata) 
  2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 34. 
 
3.2.2.5. „Börzsöny” Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Szob Önkormányzata) 

2628 Szob, Szent László u. 12. 
 
3.2.2.6.  Tragor Ignác Múzeum és tagintézményei (Területi múzeum) (Vác 

Önkormányzata) 2600 Vác, Zrínyi u. 41/a. 
tagintézményei:  
Tragor Ignác Múzeum Görög Templom Kiállítóhely 
2600 Vác, Katona Lajos utca 6. 



Tragor Ignác Múzeum Középkori Pince 
2600 Vác, Széchenyi István u. 3-5. 
Tragor Ignác Múzeum Memento Mori Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
2600 Vác, Március 15-e tér 19. 

 
3.2.2.7. Blaskovich Múzeum (Tápiószele Város Önkormányzata) 
 2766 Tápiószele, Múzeum út 13.; hrsz.: 2271 

 
3.2.2.8. Gorka Kerámia Kiállítás (Verőce Község Önkormányzata) 
 2621 Verőce, Szamos u. 22.; hrsz.: 786/1 
 
3.2.2.9.  Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény Község Önkormányzata) 

 2627 Zebegény, Bartóky József u. 7.; hrsz.: 666; 658/7; 669 
 

3.2.2.10. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának „Látványraktár és 
Múzeumpedagógiai Foglalkoztató (2100 Gödöllő, Kiss József u. 2.)” 
elnevezésű tagintézménye tévesen szerepelt a tagintézmények között, az külön 
működési engedéllyel nem rendelkezett, valójában raktárhelyiségként 
funkcionált. Emitt a telephelyek közül törlésre került, és – mint a megyei 
hatókörű városi múzeum feladatának ellátását szolgáló tárgyi feltétel – a jelen 
alapító okirat 1.4.3.8. pontjában „Gödöllői Régészeti Raktárbázis (2100 
Gödöllő, Kiss József u. 2.; hrsz.: 3219)” néven a feladatellátást szolgáló 
további ingatlanok között került felsorolásra. 

 
3.2.3. A költségvetési szervnél foglalkoztatott, átadással érintett dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések meghatározása: 
A munkáltató személyében bekövetkező változás nem vezet a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnéséhez, a jogutód munkáltató és a közalkalmazottak között a közalkalmazotti jogviszony 
változatlanul fennáll. A jogutódlásnál a jogviszony fenntartásához az érintett közalkalmazottak 
hozzájárulására nincs szükség. 
 
3.2.4. Kötelezettség vállalás rendje: 
A költségvetési szerv vezetője az átadással érintett szervezeti egységek tekintetében legkésőbb 2012. 
december 31-i teljesítési határidővel vállalhat kötelezettséget. 
 4. A költségvetési szerv tevékenysége: 
 
4.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei:  

4.1.1. A megye közigazgatási területén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, 
gyarapításáról, nyilvántartásáról, állományvédelméről, tudományos feldolgozásáról és 
publikálásáról, hozzáférhetővé tételéről, amelynek keretében állandó és időszaki kiállításokat 
rendez, közművelődési és múzeumpedagógiai programokat biztosít, végzi a kulturális javak 
digitalizálását és a kutatási tevékenység biztosítását. 
4.1.2. Feladata a kulturális örökség helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye 
közigazgatási területére kiterjedő biztosítása. 
4.1.3. Vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami és önkormányzati 
vagyonnak és ellátja a megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei működésével 
kapcsolatos funkcionális feladatokat. 
4.1.4. A megye közigazgatási területén és a megyében lévő megyei jogú városban területileg 
illetékes múzeumként:  

a) végzi a megelőző és mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti 
szaktevékenységet, 

b) vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását és annak alapján adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, 



c) régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, vagy lelőhelyet a kulturális 
örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, 

d) részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető, illetőleg a 
helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő 
elhelyezésében, 

e) szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, 
f) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak 
védelme érdekében, 

g) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 
koordinálásában és szakmai támogatásában, 

h) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani 
központként működik. 

 
4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciómegnevezés és funkciószám 
szerinti  besorolása: 
 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó, és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, és megóvása 
083020 Könyvkiadás 
803030 Egyéb kiadói tevékenység 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  
4.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 

910200 Múzeumi tevékenység 
 
4.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei:  

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.   

 
5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
Pest megye közigazgatási területén megyei hatókörű városi múzeumként megyei illetékességgel, 
illetve az egyes szakfeladatok tekintetében, egyedi megállapodás alapján országos illetékességgel. 
 
6. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
 Alapítói jogokat gyakorló neve:  Szentendre Város Önkormányzata 
Székhelye:    2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
7. Költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
 Irányító és fenntartó szerv neve:  Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye:    2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
8.   
9. A költségvetési szerv szakmai besorolása: 



 
Megyei hatókörű városi múzeum 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetője a múzeumigazgató, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. 
(XI.20) Korm, rendelet (Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján a munkáltatói jogokat gyakorló 
legfeljebb 5 év határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevez ki és 
menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kjt. 83/A.§ (1) bekezdés értelmében a 
kinevezés és felmentés joga a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A Kult. tv. 45.§ (4) bekezdése alapján a múzeumigazgató megbízásához, illetve megbízásának 
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.  
 
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
 A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt, vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt. és a Kjt. vhr. hatálya alá 
nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény rendelkezései az irányadóak. 
Az egyéb jogviszonyokra a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízási 
szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
12. Jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2014. (I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési 
szerv Képviselő-testület által 2013. április 11-én kelt, 83/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozatával 
jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okirata. 
Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében 
a bejegyzés napján válik hatályossá 
 
Szentendre, 2014. január 30. 
 
 
 

Az alapító képviseletében: 
 
 
 
dr. Dietz Ferenc    polgármester 


