Okirat száma: MMA/1382-5/2019

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
1.1.2. rövidített neve: MÉM MDK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection
Documentation Center

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.
1.3.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
–

telephely címe
1135 Budapest, Jász utca 35.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. november 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

1

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia
3.2.2. székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: múzeumi tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A., 42. és 43. §-a
értelmében.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910200

Múzeumi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1.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 és a tudományos eredmények közzététele.
4.3.2. A gyűjtőkörét illetően, valamint a muzeológia területén tudományos, módszertani
kutató- és publikációs munkát végez, szakmai támogatást nyújt a külső kutatók részére,
kutatószolgálatot működtet.
4.3.3. Gyűjtőköre kiterjed az építészeti tudomány általános haladásával, annak
társadalomformáló szerepével összefüggő, az ember és az épített környezet egységéről
tanúskodó muzeális forrás- és emlékanyagra, a hazai, a régiós és az egyetemes építészeti
kultúra tárgyi, valamint szellemi alkotásaira.
4.3.4. Részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a
szakmuzeológus képzésben, továbbképzésben, támogatja az építészettudományi
szakoktatást, valamint módszertani fejlesztést.
4.3.5. Fenntartja és fejleszti az építészettörténet központi adattárát.
4.3.6. Ellátja a műemlékvédelem tudományos gyűjteményeinek kezelésével, gyarapításával,
közzétételével és nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálatának működtetésével
kapcsolatos feladatokat.
4.3.7. Közreműködésével segíti a műemlékvédelem területét érintő szakértői és tudományos
tevékenységeket.
4.3.8. Kulturális szolgáltatásaival, állandó és időszaki kiállításaival, valamint az ezekhez
kapcsolódó múzeumpedagógia tevékenységgel, közösségi és családi programokkal,
szakmai rendezvényekkel szolgálja a társadalom tagjainak művelődését, az
iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás céljait, és a szabadidő hasznos
eltöltése lehetőségének biztosításával segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
4.3.9. Gyűjtőköre az egész ország, illetve – a nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a
világ valamennyi országa.
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A felsoroltakon kívül ellátja a fenntartó-irányító által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó
további feladatokat.
A fenti alaptevékenységek magukban foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai,
technikai jellegű tevékenységeket is.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és fejlesztés

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

6

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

7

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

8

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11

085010

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

12

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

13

094210

Felsőfokú oktatás

14

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

15

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

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 20%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az igazgatót 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 rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
3

20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Művészeti Akadémia elnöke határozott időre – legfeljebb
öt évre – nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza vezetői megbízását), valamint állapítja
meg díjazását és gyakorolja tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.)

1

közalkalmazotti jogviszony

2

munkaviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
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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 ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM ÉS
MŰEMLÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 2019. június 19. napján kelt, 2019. június 27.
napjától alkalmazandó MMA/1382-4/2019 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. június 27.
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