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Iktatószám: 10951 /2007.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§, 89. § (1) és 90. § (2) bekezdései és
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § és 11. §
(6) bekezdésének rendelkezései alapján 

az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ
központi költségvetési szerv Alapító Okiratát – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –  2007.
április 4-i hatállyal módosítom, az intézmény elnevezését megváltoztatom és az egységes
szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I. 
Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos  elnevezése: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

2. Rövidített elnevezése: K.Ö.SZ.

3. Angol nyelvű megnevezése: Field Service for Cultural Heritage

4. Székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.

5. Alapító: oktatási és kulturális miniszter

6. Létesítésének ideje: 1993. május 1.

7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár: 10032000 01711318 00000000

8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium
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II. 
Az intézmény alaptevékenysége

1. Kiemelkedő jelentőségű, vagy veszélyeztetett helyzetű műemlékek és egyéb kulturális
örökségi elemek, köztük különösen a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek országos
hatáskörrel történő elméleti és gyakorlati kutatása és a kutatási eredmények feldolgozása,
továbbá komplex és mintaértékű tervezési, kutatási és szakértési munkák végzése és
végeztetése. 

2. Az intézmény alaptevékenysége: 

2.1. Az intézmény ellátja a régészeti szakszolgálati feladatokat: gondoskodik a régészeti
lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének
részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a
nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárási munkák elvégzéséről.

2.2. Az intézmény állami feladatként, kiemelkedő jelentőségű vagy veszélyeztetett
műemléki értékek, régészeti lelőhelyek, emlékek és leletek megmentését, dokumentálását,
helyreállítását, fenntartható hasznosítását célzó komplex és mintaértékű kutatási, tervezési
és kivitelezési munkákat végez. 

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai
jogszabályok:

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
- A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója

anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el TEÁOR szerinti
megjelöléssel:

45.11  Épületbontás, földmunka
45.12  Talajmintavétel, próbafúrás
72.30  Adatfeldolgozás 
73.10  Műszaki kutatás, fejlesztés 
73.20 Humán kutatás, fejlesztés 
74.20  Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
92.52  Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő és kisegítő
tevékenységeket látja el (TEÁOR szerinti megjelöléssel): 

Az intézmény részt vesz a szakképzésben, továbbá a régészethez és a
műemlékvédelemhez kapcsolódó standardok, eljárások, technológiák, illetve építő- és
konzerváló anyagok minősítésében, valamint a műszaki-technológiai fejlesztésekben.
Feladatainak ellátása során együttműködik az örökségvédelem hivatali és vagyonkezelő
szervezeteivel, valamint a muzeális intézményekkel.
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22.11 Könyvkiadás
22.13 Időszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.30  Műszaki vizsgálat, elemzés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
92.31  Alkotó- és előadó-művészet
92.32  Művészeti kiegészítő tevékenység
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.53  Növény-, állatkert működtetése

4. Alapvető szakfeladat: 92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 

5. Szakágazati besorolás: 925200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

III. 
Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak
hasznosítása érdekében. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az intézmény
alapvető szakfeladatainak ellátását. 

2. Az Áht. 96.§ (2) bekezdése értelmében a vállalkozásból származó bevételek együttes
összege nem lehet magasabb a költségvetés tervezett összkiadásainak 20 százalékánál. 

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre kiterjedhet a II/3-4. pontban felsorolt
valamennyi tevékenységi körre.

4. Az Áht. 96.§ (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a
vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell
megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény az
intézmény által felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az
Ámr. 69.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV. 
Az intézmény működése

1. Az intézmény élén főigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban:
miniszter) pályázat alapján határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását,
valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
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2. A gazdasági igazgatót a miniszter a főigazgató javaslatára határozatlan időre bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további
munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 

3. Az intézmény alkalmazottai az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az intézmény főigazgatója gyakorolja.

4. Az intézmény szervezeti felépítését és működési rendjét, a vezetők közötti
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
előírt rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)
határozza meg. A főigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak
módosításait az alapító okirat hatályba lépését követő 30 napon belül elkészíteni és a
miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.

5. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belső szabályzata szerint jóváhagyott
munkaterv alapján végzi.

V. 
Az intézmény jogállása, gazdálkodása

1. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül szerepel. Az
intézmény költségvetését az oktatási és kulturális miniszter hagyja jóvá.

2. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában
áll, amellyel kapcsolatban – az állami vagyon tulajdonosi jogait gyakorló szervezettel
kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelői jogokat.

VI. 
Záró rendelkezések

A jelen Alapító Okirat 2007. április 4-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2006. március 31-
én kelt alapító okirat annak valamennyi módosításával hatályát veszti. 

Budapest, 2007. IV. 3.

Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter
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