
Okirat száma: 2020/7/10-2 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fedinecz Atanáz 
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménye és Kiállítóhelye 

1.1.2. rövidített neve: MRKMGY 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Ruszin nyelven: Выставочный Зал Русинської Музейної Колекції имени 
доктора Атаназа Фединца 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye:1147 Budapest, Gyarmat utca 85/b. 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 24. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Ruszin Önkormányzat 

3.1.2. székhelye:1147 Budapest, Gyarmat utca 85/b. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Országos Ruszin Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat utca 85/b. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Kulturális önigazgatás megvalósítása közgyűjteményi 
tevékenység ellátásán keresztül a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. 
§ 5. pontjának b) alpontjában foglaltak figyelembe vételével. Közérdekű, muzeális 
kiállítóhely. Közgyűjteményi-, közművelődési tevékenységek ellátása (a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 48. §). 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ruszin nemzetiségi identitáshoz kötődő tárgyi és 
szellemi kultúra, kulturális értékek és javak megőrzése, hozzáférhetővé tétele. Feladata, 
hogy a jelenleg már meglévő, továbbá Magyarországon és a határon túli területeken 
fellelhető ruszin nemzetiségi történelmi, néprajzi, hitéleti szellemi kincseit összegyűjtse, 
rendszerezze, ezeket megfelelően elhelyezve és kiállítva, mindenki számára közkinccsé 
tegye, elősegítse ezzel a nemzetiségi célok (nyelv, kultúra, hagyományápolás) legfőbb 
céljainak megvalósítását, valamint a magyarországi egyetemes kultúra gazdagodását. 
Nemzetiségi Ruszin alkotótábornak szervezése (működtetése) és a képzőművészeti 
gyűjtemény megóvása, bővítése, propagálása (bel- és külföldön kiállítások 
megszervezése), katalógusok kiadására, WEB megjelentetésre) 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

2 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

5 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Fedinecz Atanáz Magyarországi 
Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye igazgatóját az Országos 
Ruszin Önkormányzat közgyűlése a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra tekintettel a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázat útján, legfeljebb 5 év 
határozott időtartamra nevezi ki. A Fedinecz Atanáz Magyarországi Ruszinok Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye igazgatója tekintetében – a felmondás esetét kivéve 
– az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke gyakorolja a munkaviszonnyal kapcsolatos 
egyéb munkáltatói jogokat. A felmondás jogát az Országos Ruszin Önkormányzat 
közgyűlése 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  FEDINECZ ATANÁZ MAGYARORSZÁGI
RUSZINOK KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE ÉS KIÁLLÍTÓHELYE 2020. július 27. napján
kelt,  2020.  november  01.  napjától  alkalmazandó  2020/7/10  okiratszámú módosító  okirattal  végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. július 31.
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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: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2020.07.31 09:06:34


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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