
Okirat száma: E/509075/2017/1/H 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

1.1.2. rövidített neve: FMK és Intézményei 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 27. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 

2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

3 Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Budapest, Mester utca 5. 

4 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 

5 József Attila - lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt. 

 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.02.15. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 IX. Ker. Tanács VB József A Úttörőház 1096 Budapest, Hámán K. utca 27. 

 

 

 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés alapján 
közfeladata a közművelődés, mely magában foglalja a művelődési házak tevékenységének 
ellátását. 

 
4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Közművelődési feladatellátás az 1997. évi CXL. törvény alapján: 

- területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési 
feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének 
kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási-, 
fejlesztési rendszere működésének segítése; 

- együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel; 

- a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 
összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai 
műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a 
kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások 
fejlesztésével; 

- a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 
megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészeti, az élethosszig tartó tanulás, a 
tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a 
honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus szakmai 
támogatása; 

- közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása 
és működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a 
közművelődési statisztikai adatgyűjtésben; 



- a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális 
regiszter gondozása, a Kerület szellemi, tárgyi, kulturális életének gondozása, a Kerület 
szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, 
közművelődési sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum 
működtetésében; 

- a 9. TV működtetése a költségvetési szerv székhelyén (1096 Budapest, Haller u. 27.); 

- a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 
továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 

Muzeális feladatellátás a 1997. évi CXL. törvény alapján: 

- 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 rendez; 

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeum-andragógiai programkínálatot biztosít; 

- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

5 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

6 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

7 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

8 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

9 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

10 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 



13 083020 Könyvkiadás 

14 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

15 082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

16 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

17 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

18 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása 

19 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

20 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási 
előirányzatok 50%-a. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23 § (2) bekezdése alapján – 
bízza meg pályázat útján, határozott időre, legfeljebb öt évre, közalkalmazotti 
jogviszonyban. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
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 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 2017. szeptember 7. napján kelt, 2017. 
november 1. napjától alkalmazandó M/509075/2017/1/H okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Budapest, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


