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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1.1. Az intézmény neve: HANSÁGI MÚZEUM     

1.2. Az intézmény székhelye, címe:  9200 Mosonmagyaróvár 
 Fő u. 19. hrsz.: 267/1, 267/2 

1.3. Az intézmény telephelyei: 1. 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1.  
     (közérdekű muzeális kiállítóhely) hrsz.: 3949/1 

 2. 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr út 10. 
  (raktár) hrsz.: 5101/1 

1.4  Az intézmény közfeladata:  az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a 
kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, 
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és 
publikálása, valamint kiállításokon és más módon 
történő bemutatása 

1.5. Az intézmény működési köre: Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, 
Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, 
Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbodak, Lébény, 
Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, 
Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Mosonudvar, Püski, 
Rajka, Újrónafő, Várbalog települések közigazgatási 
területe 

1.6. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati  
  költségvetési szerv 

1.7. Az intézmény létrehozásáról szóló jogszabály: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 85/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozata 

2.1. Az alapító szerv neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat 
2.2. Az alapító szerv székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

2.3. Az intézmény irányító szerve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának  
  Képviselő-testülete 
2.4. Az irányító szerv székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

2.5. Az intézmény felügyeleti szerve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának  
  Képviselő-testülete 
2.6. A felügyeleti szerv székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

2.7.  Az intézmény alapításának éve: 1882  

3.1. Az intézmény jellege: területi múzeum   

3.2. Az intézmény szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység 

3.3. Az intézmény alaptevékenysége:  

A múzeum székhelyén az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak 
folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és 
publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása, könyvtári állomány 
gyarapítása és könyvtári szolgáltatások tevékenységeit végzi. Az 1. sz telephelyén a kulturális 
javak megőrzése, kiállításokon és más módon történő bemutatása tevékenységeket végzi. 2. sz 
telephelye raktárként működik, a nem kiállított gyűjteményi javak megőrzésére szolgál. 
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910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
855200 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése 

3.4. Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs.  

4.1.  A vezetői kinevezés rendje:  Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) 
kormányrendelet szerint nyilvános pályázat útján Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a polgármester 
gyakorolja az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat.  

4.2. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján:   közalkalmazotti jogviszony  

4.3. Az intézmény képviseletére jogosult:  az intézmény mindenkori vezetője 
 

5.1. Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Mosonmagyaróvári Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 

5.2. Feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény kezelői joga kiterjed az önkormányzat 
tulajdonában lévő 267/1, 267/2 helyrajzi számú, 3949/1 helyrajzi számú, 5101/1 helyrajzi 
számú ingatlanokon múzeumi tevékenység céljára biztosított ingatlanrészekre, valamint az 
intézményi leltárban rögzített ingó vagyonra. 

5.3. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében, a 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint 
az Önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint gazdálkodik. 
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézményvezető útján gyakorolja. 

 

Záradék:  
A Hansági Múzeum 94/2012. (IV.25.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát 
Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete a 158/2012. (VI.28.) Kt. számú határozatával 
módosította és jóváhagyta.  
 
 
 
 Dr. Nagy István Fehérné Bodó Marinann
 polgármester jegyző 


