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Költségvetési alapokmány 2006. évre 
 
Költségvetési szerv 
 

a.) azonosító adatai 
Bankszámlaszám: 10032000-01425145-00000000, 10032000-01425145-00030007 
Általános forgalmi adó alanyisága ÁFA körbe bejelentett: múzeumi tevékenység 15 % 
Az alapító okirat, illetve jogszabály száma, kelte: 4.2.1/1039-10/05. 2005. november 17. 
 

b.) szervezeti felépítése 
- főbb szervezeti egységek, telephelyek: Néprajzi Múzeum 

    1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 
     Törökbálinti DEPO (raktár) 

 
- hozzárendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek. 
- szerezeti egységek megnevezése, létszáma 

Központi Igazgatás        7 fő 
Közönségkapcsolati Osztály     12 fő 
Információs Központ      12 fő 
Restaurátor Osztály      12 fő 
Nemzetközi Osztály        7 fő 
Magyar Osztály      23 fő 
Könyvtár         9 fő 
Adattár        19 fő 
Gazdasági Osztály      14 fő 
Biztonsági Osztály        3 fő 
Összesen                118 fő 
 

 
c.) szervezeti kapcsolódásai 

 
d.) tevékenységi köre 
- a felügyeleti szerv által meghatározott tevékenység: 
Gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek 
néprajzi tárgyak emlékeire, írásos, képi, mozgóképi és hangzó dokumentációjára. 
Fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó muzeális forrásanyag és dokumentáció felkutatása, 
gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagának megóvása és védelme, 
továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények 
közzététele, kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő  
hasznosítása. 
 
- a felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység 



 
- részvétel gazdasági társaságban 

 
Törökbálint DEPO raktár 
Tulajdoni rész: 3960 eFt 
Részarány: 1,28 % 
 

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 
1997. évi CXL. törvény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról  
és a közművelődésről 
47/2001. (III.27.) Korm. rendelet: a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
20/2002.(X. 4.) NKÖM rendelet: a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 
3/2002. (II.15.) NKÖM rendelet: a kulturális örökség védetté nyilvánításának részle- 
tes szabályairól 
17/2001. (X.18.) NKÖM rendelet: a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részle- 
tes szabályairól 
11/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet: a muzeális intézményekben foglalkoztatottak  
szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről 
20/1999. (XII.26.) NKÖM rendelet: a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelü- 
gyelet rendjéről 

 
- 923215 szakfeladat 

múzeumi tevékenység 
 

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján 
Támogatás előirányzat   411.800 eFt 
Saját bevétel előirányzat     86.100 eFt 
Engedélyezett létszám   118 fő 
Betöltött létszám január 1.   106 fő 
Felújítás: tetőtéri műtárgyraktár bővítés 16.000 eFt 
 

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók meg- 
nevezése, köre: 
 
923215 múzeumi szakfeladat 
kiállítások száma feladatmutató 
 

g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-,  eredményesség- és hatékonyságmutatók 
megnevezése, köre 
 
12 db kiállítások  180000 fő látogató  33.000 eFt belépőjegy bevétel 

 
h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (g. pont alapján) 
 

kiállítások száma:  133 % 
látogató szám:  128 % 

            
           

 
 


