
Okirat sza ma: 22/196-3/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az a llamha ztarta sró l szó ló  2011. é vi CXCV. tó rvé ny 8/A. §-a alapja n a Tómóry Lajós Mú zéúm 
alapí tó  ókirata t a kó vétkézó k szérint adóm ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A kó ltsé gvété si szérv: 
 1.1.1 mégnévézé sé: Tómóry Lajós Mú zéúm 
 1.1.2. ró vidí tétt névé: TLM 
 
1.2. A kó ltsé gvété si szérv: 
 1.2.1. szé khélyé: 1181 Búdapést, Margó  Tivadar útca 116-118. 
 
1.2.2. téléphélyéi: 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1 Tómóry Lajós Mú zéúm iróda i 1181 Búdapést, Kóndór Bé la sé ta ny 10. 

2 Mú zéúmi rakta r (nagyta rgyi) 1182 Búdapést, Ü lló i ú t 517. 

3 Mú zéúmi rakta r (a tménéti) 1181 Búdapést, Csóntva ry útca 15. 
fó ldszint 5. 

4 Mú zéúmi rakta r (mú vé széti) 1181 Búdapést, Baróss útca 13. fó ldszint 1. 

5 Havanna Kia llí tó hély 1181 Búdapést, Havanna útca 9. fó ldszint 
2. 

6 Mú zéúmpédagó giai fóglalkóztató  1181 Búdapést, Havanna útca 9. fó ldszint 
318. 

7  
Mú zéúmi kia llí tó hély  

MK/10846/2010 

1183 Búdapést, Szént Ló rinc sé ta ny 2. 

8 Kóssúth té ri pavilón - kia llí tó hély 1183 Búdapést, Kóssúth té r 6. 

9 Mú vé sztélép 1181 Búdapést, Mada ch Imré útca 49. 

 
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. március 19. 
 
2.2.  A kó ltsé gvété si szérv alapí ta sa ra, a talakí ta sa ra, mégszú ntété sé ré jógósúlt szérv 
 2.2.1.  mégnévézé sé: Búdapést Fó va rós XVIII. kérú lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata 
 
2.2.2. szé khélyé: 1184 Búdapést, Ü lló i ú t 400. 
 
2.3. A kó ltsé gvété si szérv jógéló d kó ltsé gvété si szérvé nék 
 

 mégnévézé sé szé khélyé 

1 
Kóndór Bé la Kó zó ssé gi Ha z é s 
Inté zmé nyéi 

1181 Búdapést, Kóndór Bé la sé ta ny 8. 



 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A kó ltsé gvété si szérv ira nyí tó  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézé sé: Búdapést Fó va rós XVIII. kérú lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata Ké pviséló -téstú lété 
3.1.2.  szé khélyé: 1184 Búdapést, Ü lló i ú t 400. 
 

3.2. A kó ltsé gvété si szérv fénntartó ja nak 
 3.2.1.  mégnévézé sé: Búdapést Fó va rós XVIII. kérú lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata 
 3.2.2.  szé khélyé: 1184 Búdapést, Ü lló i ú t 400. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A kó ltsé gvété si szérv kó zféladata: 
kó zgyú jtémé nyi féladatók élla ta sa – mú zéúmi tévé kénysé g a Magyarórsza g hélyi 
ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. é vi CLXXXIX. tó rvé ny, valamint a múzéa lis inté zmé nyékró l, a 
nyilva nós kó nyvta ri élla ta sró l é s a kó zmú véló dé sró l szó ló  1997. é vi CXL. tó rvé ny alapja n. 
 
4.2. A kó ltsé gvété si szérv fó tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésóróla sa: 

 szaka gazat sza ma szaka gazat mégnévézé sé 

1 910200 Mú zéúmi tévé kénysé g 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. Alapféladata a gyűjtőkörébé tartózó kúltúrális javak (tárgyi, képi, írásós, hang- és egyéb 
fórrásanyag) és az éhhéz kapcsólódó kúltúrális értékkél bíró infórmációk félkútatása, gyűjtésé, 
őrzésé, nyilvántartása, kézélésé, állagmégóvása és védélmé, tóvábbá tudományos és 
isméréttérjésztő féldólgózása és az érédményék közzététélé. 
4.3.2. Kúltúrális szólgáltatásaival, állandó és időszaki kiállításókkal, valamint a hózzájúk 
kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai 
rendezvényekkel – a minél szélésébb körű hózzáférés érdékébén – szolgálni a társadalom 
tagjainak művélődését, a fórmális és a ném fórmális óktatás céljait, a szabadidő hasznós 
éltöltésénék léhétőségévél ségíténi az égész élétén át tartó tanúlás fólyamatát. 
4.3.3. Gyűjtőkörét illétőén túdómányós, módszértani kútató- és publikációs munkát végez, 
szakmai támógatást nyújt külső kútatók részére, kutatószolgálatot és nyilvános szakkönyvtárat 
működtét. 
4.3.4. Részt vész a gyűjtőkörévél összéfüggő közóktatásban, támogatja a helyismereti oktatást 
és annak módszertani fejlesztését. 
4.3.5. Gyűjtőköréhéz kapcsólódó hélytörténéti digitális tartalmakat féjlészt, kiadványókat 
készít, illetve ilyenek készítésében részt vesz. 
4.3.6. Gyűjtőköré: történét, óktatástörténét, gyérmékkór világa, képzőművészét. 
4.3.7. Gyűjtőtérülété: Búdapést XVIII. kérüléténék (Péstszéntlőrinc-Pestszentimre) 
közigazgatási területe. 
4.3.8. A télépülés környézéti, széllémi, művészéti értékéinék, hagyómányainak féltárása, 
mégismértétésé, a hélyi közművélődési szókásók góndózása, gazdagítása; 
4.3.9. A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és 
fizikai (téchnikai) jéllégű tévékénységékét is. 
 

4.4. A kó ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék kórma nyzati fúnkció  szérinti mégjéló lé sé: 
 



 kórma nyzati fúnkció sza m kórma nyzati fúnkció  mégnévézé sé 

1 082042 Kó nyvta ri a llóma ny gyarapí ta sa, nyilva ntarta sa 

2 082043 Kó nyvta ri a llóma ny félta ra sa, mégó rzé sé, vé délmé 

3 082061 Mú zéúmi gyú jtémé nyi tévé kénysé g 

4 082062 Mú zéúmi túdóma nyós féldólgózó  é s públika ció s 
tévé kénysé g 

5 082063 Mú zéúmi kia llí ta si tévé kénysé g 

6 082064 Mú zéúmi kó zmú véló dé si, kó zó nsé gkapcsólati 
tévé kénysé g 

7 083020 Kó nyvkiada s 

8 083030 Egyé b kiadó i tévé kénysé g 
 
4.5. A kó ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mú kó dé si térú lété: 
Búdapést Fó va rós XVIII. kérú lét, Péstszéntló rinc- Péstszéntimré kó zigazgata si térú lété 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé nék mégbí za si réndjé: 
A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé t a Ké pviséló -téstú lét bí zza még nyilva nós pa lya zati élja ra s ú tja n, 
a vónatkózó  hata lyós jógszaba lyók szérint. A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé múnka jógviszónyban 
la tja él féladata t, a mégbí za s 5 é v hata rózótt idó ré szó l. A pa lya ztata ssal kapcsólatós féladatókat 
a jégyzó  la tja él. Az égyé b múnka ltató i jógókat a pólga rméstér gyakórólja. 
 
5.2. A kó ltsé gvété si szérvné l alkalmaza sban a lló  szémé lyék jógviszónya: 
 

 fóglalkóztata si jógviszóny jógviszónyt szaba lyózó  jógszaba ly 

1 múnkaviszóny a múnka tó rvé nykó nyvé ró l szó ló  2012. é vi I. tó rvé ny 

2  mégbí za si jógviszóny a Pólga ri Tó rvé nykó nyvró l szó ló  2013. é vi V. tó rvé ny 
 
 
 

 



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 TOMORY LAJOS MÚZEUM 2021. október 26.
napján  kelt,  2021.  november  02.  napjától  alkalmazandó  22/194-4/2021  okiratszámú  módosító  okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. november 02.

11095312_zaradek_v1_20211102





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: 2021.11.02 12:17:30


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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