
 

Okirat száma: 1/2023AO  

Alapító okirat  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Rippl-Rónai Vármegyei 

Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum  

1.1.2. rövidített neve: Rippl-Rónai Múzeum  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése  

1.2.1. angol nyelven: Rippl-Rónai Museum  

1.2.2. német nyelven: Rippl-Rónai Museum  

1.3. A költségvetési szerv  

1.3.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.  

1.3.2. telephelye(i):  

  telephely megnevezése  telephely címe  

1  

Rippl-Rónai Emlékház és 

Látogatóközpont  

7400 Kaposvár, Fodor József utca 35.  

2  Szentjakabi Bencés Apátság Romkert  7400 Kaposvár, Várdomb hrsz.: 17099  

3  

Vaszary Emlékház  7400 Kaposvár, Zárda utca 9. hrsz.:  

230/A/1  

4  Fekete István Látogatóközpont  7400 Kaposvár, hrsz.: 0446/2  

5  Iroda, gyűjteményi raktár és műhely  7400 Kaposvár, Fő utca 101.  

6  

Régészeti raktár  7400 Kaposvár, József Attila köz,  

Garázssor  

7  Gyűjteményi raktár  7400 Kaposvár, Petőfi utca 33.  

8  Régészeti raktár  7400 Kaposvár, Pécsi utca 67–69.  

9  Régészeti bázis  8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós utca 60.  

 

2. A költségvetési szerv  

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 01. 01.  

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  

 2.2.1  megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 2.2.2  székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  

  

2.3  A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

  megnevezése  székhelye  

1  

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 

Rippl-Rónai Múzeum  7400 Kaposvár, Sommsich P. u. 18.  

2  Somogy Megyei Művelődési Központ  7400 Kaposvár, Fő u. 10.  

  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  

3.1.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  

3.1.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

3.2.1.  megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  

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 37/A §-a, 38. §-a, 42. §-a, 
45. §-a, 45/A § és 48. §-a alapján a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség 

elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, 

feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzéteszi. Tevékenységével 

elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések 

kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait, és folytonos 

művelődésre ösztönöz.  

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1  910200  Múzeumi tevékenység.  

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

4.3.1. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét 
őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;  
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4.3.2. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 
4.3.3. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 
tartó tanulás folyamatához;  
4.3.4. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;  
4.3.5. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;  
4.3.6. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 
4.3.7. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 
élénkítését;  
4.3.8. a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, 
állományvédelme;  
4.3.9. a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében 
állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai 
programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási 
tevékenység biztosítása;  
4.3.10. vagyonkezelője a tevékenysége ellátásához szükséges állami vagyonnak; 
4.3.11. az intézmény önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, valamint állami és 
önkormányzati tulajdonú gyűjteményt kezel;  
4.3.12. területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően végzi a megelőző 
és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket;  
4.3.13. vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján 
adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről;  
4.3.14. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a 
kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti;  
4.3.15. részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a 
helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő 
elhelyezésében;  
4.3.16. szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében;  
4.3.17. gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak 
védelme érdekében;  
4.3.18. részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi 
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában;  
4.3.19. muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmaimódszertani 
központként működik.  
  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

  
kormányzati 

funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

1 013340  Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

2 013350  
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

3 014030  Természettudományi, műszaki alapkutatás  

4 014040  Társadalomtudományi, humán alapkutatás  

5 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

6 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
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7 082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

8 082062  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  

9 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység  

10 082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

11 082070  
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása  

12 083020  Könyvkiadás  

13 083030  Egyéb kiadói tevékenység  

14 086030  Nemzetközi kulturális együttműködés  

15 086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás   

16 094210  Felsőfokú oktatás  

17 095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  

18. 105020  Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Somogy vármegye közigazgatási 
területe  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján nyilvános pályázat 

kiírásával bízza meg.  

A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a vármegyei hatókörű városi múzeum vezetőjének 
megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter 
egyetértése szükséges.  

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   

Közfoglalkoztatott  

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról,  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  

3 Megbízási jogviszony  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  

törvény  

  


