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A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATA
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a
továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 3.
§ (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára, továbbá a 6/1992
(III. 21.) KTM rendelet és a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
központi költségvetési szerv Alapító Okiratának – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:
I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
1.2. hivatalos neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
1.3. rövidített neve: K.Ö.SZ.
1.4. idegen nyelvű elnevezése:
angol nyelven: Field Service for Cultural Heritage
2. Székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.
3. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
4. A létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: a 6/1992 (III.
21.) KTM rendelet, 21/2007. (III. 26.) OKM rendelettel módosított 18/2001. (X. 18.)
NKÖM rendelet
5. Működési köre: országos
Műemlékek komplex tervezése és a régészeti lelőhelyek kutatása és ezek eredményeinek
feldolgozása, továbbá örökségvédelmi szakértési munkák végzése, valamint a
nagyberuházásokhoz kötődő régészeti feladatellátás koordinálása.
5.1. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a régészeti szakszolgálati feladatai körében
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 komplex régészeti munkák ellátásáról.
5.2. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat állami feladatként, a kultúráért felelős
miniszter által megjelölt műemléki értékek dokumentálását, helyreállítását, fenntartható
hasznosítását célzó, az uniós projektek keretében megvalósuló komplex tervezési
munkákat végez.
5.3. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a műemlékek dokumentálását végzi,
továbbá a helyreállításra, fenntartható használatra való előkészítést célzó kutatási
munkákat végez.
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5.4. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat közreműködik a régészeti örökség
elemeinek felkutatásában, dokumentálásában és segíti a régészeti lelőhelyek védelmét,
továbbá javaslatokat dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.
5.5. Együttműködés keretében más régészeti feladatokat ellátó szervezetekkel az
Intézmény gondoskodik a régészeti örökségvédelem általános elméleti és gyakorlati
tudományos háttérbázisának megteremtéséről.
6. Irányító szerv neve, székhelye:
Oktatási és Kulturális Minisztérium,
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Alapító: Oktatási és Kulturális Minisztérium
7. Közvetlen jogelőd: 8. Jogszabályban meghatározott közfeladat: örökségvédelmi-műemlékvédelmi
tevékenységek ellátása különösen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény (Kötv.), valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet alapján.
II.
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási
tevékenysége
1. Az alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység államháztartási
szakfeladatrend szerinti megjelölése:
1.1. Az alaptevékenység
szakfeladatrendi besorolása:

2009.

december

31-éig

érvényes

államháztartási

92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
1.2. Az alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő tevékenység 2010. január 1-jétől érvényes
államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
SZAKFELADAT
SZÁMA
431100
431200
431300
581100
581400
682002
711100
711200
712209
721971
742000
749050

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

I

Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
Műszaki tudományi alapkutatás
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

II

III

IV

X
X
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811000
910201
476100
476200
581900
582900
620900
631200
821900
829000

Építményüzemeltetés
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

[I: alaptevékenység; II: kiegészítő tevékenység; III: kisegítő tevékenység; IV: vállalkozási
tevékenység ]
2. A kisegítő tevékenységből származó éves kiadás nem haladhatja meg a költségvetési szerv
összkiadásának 20 %-át.
3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
3.1 A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht ). 90.§ (7)
bekezdése alapján az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységből származó bevételeket és
kiadásokat elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.
4. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910300 Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság működtetése és megóvása
III.
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat működése
1. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat élén főigazgató áll, akit – nyilvános pályázat
alapján - az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat alapján
határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
vonatkozó rendelkezése alapján.
2. A főigazgató munkáját a gazdasági főigazgató-helyettes segíti. A gazdasági vezetőt a Kt. 8.
§ (2) bekezdése alapján a miniszter a főigazgató javaslatára határozatlan időre bízza meg,
valamint vonja vissza megbízását. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató
gyakorolja.
3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII törvény hatálya alá tartozó
munkavállalók.
4. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat szervezeti felépítését és működésének 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 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat köteles az SzMSz-t és
mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat hatályba lépését követő 60 napon
belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.
5. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális
Minisztérium belső szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.
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IV.
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat gazdálkodása
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat önállóan működő és gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
V.
Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2008. 06. 27-én
kelt, 16193/2008. iktatószámú Alapító Okirat a hatályát veszti.
Budapest, 2009. július 1.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
mint az Alapító képviselője
átruházott jogkörében eljárva
Arató Gergely
államtitkár s.k.
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