
Okirat száma: 02/2021-490638 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Budapest History Museum 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 2. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Középkori Zsidó Imaház 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26. 

2 Mátyás–templom faragványainak kőtára 1014 Budapest, Úri utca 4. 

3 Óbudai ásatások faragványainak kőtára 1014 Budapest, Úri utca 29. 

4 
Középkori kolostorok faragványainak 
kőtára 

1014 Budapest, Úri utca 32. 

5 Budai Várnegyed faragványainak kőtára 1014 Budapest, Úri utca 46. 

6 Budavári Palota faragványainak kőtára 1014 Budapest, Úri utca 52. 

7 
Budapesti Történeti Múzeum –  
Aquincumi Múzeum, parkoló és Hajnóczi 
Gyula épület 

1031 Budapest, Szentendrei út 133. 

8 
Budapesti Történeti Múzeum –  
Aquincumi Múzeum, György Dénes 
kiállító épület 

1031 Budapest, Szentendrei út 135. 

9 
Budapesti Történeti Múzeum –  
Aquincumi Múzeum, Mitológiai játszótér 
és Kronoszkóp domb 

1031 Budapest, Szentendrei út 137. 

10 
Budapesti Történeti Múzeum –  
Aquincumi Múzeum, romterület 

1031 Budapest, Szentendrei út 139. 

11 
Budapesti Történeti Múzeum –  
Aquincumi Múzeum, Irodaépület 

1031 Budapest, Záhony utca 4. 

12 Hercules Villa 1033 Budapest, Meggyfa utca 19-21. 
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13 
Thermae Maiores (Római Katonai Tábor 
Fürdője) 

1033 Budapest, Flórián téri aluljáró 

14 Táborvárosi Múzeum 1032 Budapest, Pacsirtamező utca 65. 

15 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli 
Múzeum 

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. 

16 Raktár 1184 Budapest, Lenkei utca 17-19. 

17 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest 
Galéria kiállítóháza 

1036 Budapest, Lajos utca 158. 

18 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest 
Galéria Varga Imre gyűjtemény 

1033 Budapest, Laktanya utca 7. 

19 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest 
Galéria Vendég-műterem I. 

1072 Budapest, Klauzál tér 2. III. 1. 

20 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest 
Galéria Vendég-műterem II. 

1072 Budapest, Klauzál tér 2. II. 3. 

21  1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10. I.19. 

22  1047 Budapest, Baross utca 39-43. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

2.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Budapest Galéria 1056 Budapest, Szabadsajtó utca 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közgyűjteményi, közművelődési, alkotóművészeti feladat. 

 
A Bartók Béla Emlékház tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában-, a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatok gazdasági, pénzügyi, műszaki ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A múzeumi tevékenység körében: 

- Kulturális örökség védelme. 
- Budapest Főváros története emlékeinek, a társadalom, a tudomány, a művészetek, a 

művelődés, a gazdaság története szempontjából jelentős tárgyi és írásos, valamint egyéb 
muzeális emlékeinek:  
- felkutatása, gyűjtése, 
- régészeti, illetve történeti szempontból jelentős muzeális tárgyak, leletegyüttesek, 

vagy műemléki jelentőségű épületek, építmények felkutatása, illetve feltárása 
érdekében régészeti kutatások (ásatások, leletmentések, felkutatások) végzése, 

- restaurálása, őrzése, szakszerű kezelése, megóvása, rendezése, tudományos 
nyilvántartása, 

- tudományos feldolgozása, dokumentálása, szakgrafika tervezése, a tudományos 
eredmények közzététele és népszerűsítése, 

- kiállításokon való bemutatása. 
- Budapest főváros történetére vonatkozó muzeális tárgyak és régészeti, történeti értékű 

lelőhelyek: 
- számbavételével, 
- védetté nyilvánításának és védettsége megszüntetésének előkészítésével, 
- a védett tárgyak, területek nyilvántartásával, 
- felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Budapest főváros történetére vonatkozó muzeológiai kutatások, helytörténeti 
gyűjtemények szakfelügyeletének ellátása. 

- Muzeális tárgy, illetve objektum előkerüléséről kapott értesülés esetén a szükséges 
kutatások elvégzéséről történő gondoskodás. Építkezés, földmunka, bányászati 
tevékenység, vízi- és egyéb munka során előkerült tárgy és objektum esetében a munka 
folytatásának feltételeiről való nyilatkozatok és intézkedések megtétele. 

- Budapesten lévő védett, vagy nem védett régészeti lelőhelyet érintő építkezések, 
földmunkák engedélyezése során megtett hatósági régészeti örökségvédelmi előírások 
szerinti régészeti beavatkozások (megfigyelés, próba- és megelőző feltárás stb.) elvégzése. 
 

Alkotóművészeti tevékenység körében: 

- Kortárs hazai és külföldi képző-, ipar-, fotó- és építőművészeti kiállítások szervezése, 
rendezése, dokumentálása. 

- A fővárosi közterületek képző- és iparművészeti alkotásai (szobrok, plasztikák, muráliák, 
művészeti emléktáblák) ügyében javaslattétel, a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott 
tervek megvalósítása. 

- Köztéri képzőművészeti alkotások értékfelmérése. 
- Nemzetközi képzőművészeti kapcsolatok ápolás, művészcsere szervezése, bonyolítása a 

partnervárosokkal. 
4.3.1.  A költségvetési szerv közfeladatának ellátása keretében használja a feladatellátását 

szolgáló alábbi vagyonelemeket: 



4 

- Budapest I. kerület 6568 hrsz.-ú, valóságban Budapest I. Táncsics Mihály utca 26. szám 
alatt lévő, 78 m2 alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat 78/336 tulajdoni hányadát 
képező, korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest I. kerület 6658 hrsz.-ú, természetben Budapest I. Úri utca 29. szám alatt lévő, 56 
m2 alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat 56/524 tulajdoni hányadát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest I. kerület 6678 hrsz.-ú, természetben Budapest I. Úri utca 32. szám alatt lévő, 42 
m2 alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat 42/1218 tulajdoni hányadát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest I. kerület 6685 hrsz-ú, 877 m2 nagyságú, természetben Budapest I. Úri utca 46. 
szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat 70/816 tulajdoni hányadát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest I. kerület 6686 hrsz-ú, természetben Budapest I. Úri utca 52. szám alatt lévő, 62 
m2 alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat 62/933 tulajdoni hányadát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest I. kerület 6480/0/A/1 hrsz-ú, 69 m2 alapterületű természetben Budapest I. Úri 
utca 4. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan 
forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 18066/0/A/49 hrsz-ú , 286 m2 alapterületű, természetben Budapest 
III. Flórián tér 3-5 szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 19358/2 hrsz-ú, 3038 m2 alapterületű, természetben Budapest III. 
Záhony utca 4. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan 
forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 16235/1 hrsz-ú, 35435 m2 alapterületű, természetben Budapest III. 
Kiscelli utca 108. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 19343/7 hrsz-ú, természetben a Budapest III. Szentendrei út 135. 
szám alatt lévő – ELMÜ ház – 1705 m2 alapterületű, a fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező, korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 19343/8 – as hrsz-ú, természetben a Budapest, III. Szentendrei út 
133. szám alatt lévő, 6 ha 1444 m2 alapterületű, a Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV 
Zrt. vagyonkezelésében és a Budapest Főváros Önkormányzata használatában lévő, 
forgalomképtelen ingatlan.  

- Budapest III. kerület 17824/8 hrsz-ú, természetben a Budapest III. kerület Lajos utca 158. 
szám alatti 610,35 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest III. kerület 18267/12 hrsz-ú, természetben a Budapest III. kerület Laktanya utca 
7. szám alatti 694,81 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest VII. kerület 34272/0/A/014 hrsz-ú, természetben a Budapest VII. kerület 
Klauzál tér 2. II. emelet 3., 144 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező, korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest VII. kerület 34272/0/A/018 hrsz-ú, természetben a Budapest VII. kerület 
Klauzál tér 2. III. emelet 1., 58 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező, korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest XVIII. kerület 152438 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Lenkei 
utca 17-19. 5838 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest VI. kerület 29410/0/A/19 hrsz-ú, természetben a Budapest VI. kerület Liszt 
Ferenc tér 10. I.19. 133 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

- Budapest IV. kerület 73844 hrsz-ú, természetben a Budapest IV. kerület Baross utca 39-
43. 3299 m² alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan 
forgalomképes ingatlan. 
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- Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) használata 
tárgyi eszköz-leltár szerint. 

- A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és 
feltételekkel rendelkezhet a költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyonról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

7 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

8 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

9 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

10 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

11 083020 Könyvkiadás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzatok 20%-a 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros Közgyűlése – a kultúráért felelős miniszter 
előzetes egyetértésével- pályázat útján bízza meg, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény, valamint a kultúráért felelős miniszter által rendeletben szabályozott 
feltételek szerint legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. 

A költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján az alapvető munkáltatói jogokat Budapest Főváros Közgyűlése, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Főpolgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 



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 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 2021.
március  16.  napján kelt,  2021.  április  01.  napjától  alkalmazandó 01/2021-490638 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 18.
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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: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.03.18 08:10:15


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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