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A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

 
AAllaappííttóó  OOkkii rraattaa  

  
  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapító okiratát 
a következők szerint adom ki:  
  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Rövidített neve: MMgM 
Idegen nyelvű elnevezései: 

Museum of Hungarian Agriculture 
Ungarisches Landwirtschaftsmuseum 

 
2. Székhelye: 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár 
 
3. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum létrehozásról rendelkező határozat száma:  
13.352/1896. számú Miniszteri határozat 
 
4. Az alapítás időpontja: 1896. június 20. 
 
5. Az MMgM m űködési köre: országos 
 
6. Az MMgM jogszabályban meghatározott közfeladatként a magyar 
mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, halászat, élelmiszeripar, elsődleges faipar és 
természetvédelem fejlődésére vonatkozó agrártörténeti emlékanyag gondozását végzi. 
Ellátja gyűjtőkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag 
felkutatása, régészeti feltárások útján az archeobotanikai, archeozoológiai anyagok 



gyűjtése, vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.) való gyűjtése, őrzése, 
szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása 
 
7. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre 
önállóan működő és gazdálkodó 
 
9. Az MMgM m űködési rendje: A költségvetési szerv működésére, külső és belső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a közalkalmazotti tanács általi 
elfogadást követően a miniszter hagy jóvá 
 
10. A költségvetési szerv telephelyei: 
 

a, Georgikon Majormúzeum 
8360 Keszthely, Bercsényi út 67. 

b, Mezőgazdasági Tájmúzeum 
7013 Cece, Árpád út 16. 

c, Tanyamúzeum 
6050 Lajosmizse, Alsóbene 623. 

 
11. Az MMgM vezetőjének kinevezési és felmentési rendje: 
Az MMgM főigazgatóját a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. A 
kinevezés öt év határozott időtartamra szól. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a 
vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét 
határozatlan időtartamra a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, de 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szerv főigazgatója 
gyakorolja. 
 
12. Az MMgM foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztat ási jogviszonya:  
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartoznak. 
 
13. Az MMgM alaptevékenysége: 
Az intézmény a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatait a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint látja el. A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum gyűjtőköre kiterjed a magyar mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, 
halászat, élelmiszeripar, elsődleges faipar és természetvédelem fejlődésére vonatkozó 
agrártörténeti emlékanyagra. Ellátja az agrártörténeti emlékanyagok tudományos 
feldolgozását és rendszerezését, a tudományos eredmények közzétételét, mindezek 
kiállításokon és más formákban történő bemutatását. Részt vesz a múzeum 
tudományos témáival összefüggő alap-, közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a 



muzeológus-képzésben és továbbképzésben, szorosan együttműködik a hazai és 
külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. 
Közreműködik a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő muzeális értékek 
védetté nyilvánításának szakmai előkészítésében, véleményezésében, a védett 
gyűjtemények és műtárgyak (szakmai) nyilvántartásában, helyszíni ellenőrzésében. A 
gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv 
felkérése alapján végzett - a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó, és annak 
eredményeit felhasználó szakértői tevékenységet, a műtárgyak külföldre történő 
kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézést, 
véleményezést végez. Alaptevékenységéhez kapcsolódóan szakkönyvtárat, adattárat és 
tudományos információs bázist működtet. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 910200 Múzeumi tevékenység 
 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
581100    Könyvkiadás 
581400    Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900    Egyéb kiadói tevékenység 
854221    Alapképzés 
854222    Mesterképzés 
854223    Doktori képzés 
910201    Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202    Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203    Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékeny 
910121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123    Könyvtári szolgáltatások  
910301    Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302    Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
 
14. Az MMgM vállalkozási tevékenysége 
 
Az MMgM szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését. 
 
Az MMgM vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg a 
költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 

 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 
 
15. A költségvetési szerv főigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 



Az MMgM főigazgatója a múzeum működéséről szükség szerint, de legalább évente 
egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 
16. Az MMgM tevékenységének ellenőrzése: az MMgM ellenőrzését a 
Vidékfejlesztési Minisztérium végzi. Ez az ellenőrzés nem érinti más, erre jogosult 
szervek ellenőrzési jogát. 
 
17. A vagyonkezelés módja: Az intézmény kezeli a feladatainak ellátásához 
szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyont. A 
vagyonkezelői jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve annak 
jogelődjeivel kötött szerződések rögzítik.  
 
A költségvetési szerv a rendelkezésre álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása 
érdekében önállóan gazdálkodik. 
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az MMgM Szervezeti és Működési 
Szabályzata szabályozza. 
 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 7., 11., valamint 15., 16., 
pontjának módosulása 2010. május 29-én, a felvezető szövegét, 8. és 14. pontját érintő 
változás 2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az MMgM 2009. november 11-én kelt, 
31.501/9/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. november „       ” 
 
 
 

dr. Fazekas Sándor 


