
Okirat száma: II/8688-5/2021/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Petőfi Irodalmi 
Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Petőfi Irodalmi Múzeum 

1.1.2. rövidített neve: PIM 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Petőfi Literary Museum 

1.2.2. német nyelven: Literaturmuseum Petőfi 

1.2.3. orosz nyelven: Lityeraturnij Muzejim. Petőfi 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. 
Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc 
Múzeum 

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György 
utca 11. 

2. 
Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv 
Múzeuma, Kazinczy Emlékcsarnok, Kazinczy 
kert 

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, 
Kazinczy utca 275. 

3. Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum 1033 Budapest, Fő tér 1. 

4. Petőfi Irodalmi Múzeum – Ady Endre Emléklakás 1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6. 

5. Petőfi Irodalmi Múzeum – Jókai Mór Emlékszoba 1121 Budapest, Költő utca 21. 

6. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet 1016 Budapest, Piroska utca 11. 

7. 
Petőfi Irodalmi Múzeum – Mesemúzeum és 
Műhely 

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. 

8. 
Petőfi Irodalmi Múzeum – Kortárs 
Történetalkotó Műhely 

1013 Budapest, Döbrentei utca 9. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954. 03. 10. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Károlyi Palota Kulturális Központ 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

2 Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 1013 Budapest, Krisztina körút 57. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

a) örökségvédelem — múzeumi tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 37/A. §-a és 42. §-a értelmében; 

b) a nemzeti kultúra erősítése az alkotóművészeti ágazatban kultúrstratégiai 
intézményként a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, 
valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. 
törvény alapján.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége országos múzeumként a Kultv. 37/A. §-a és 
a 42. §-a szerint; ezen belül kiemelt feladatok az országos múzeum, az országos 
szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 
könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet 1. § (2) 
bekezdése értelmében 

4.3.1.1. a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, 
raktári megőrzése, műtárgyak kölcsönzése, visszasorolása, szakszerű 
nyilvántartása, kezelése, revíziója, állagmegóvása és védelme, 
restaurálása; továbbá tudományos feldolgozása és rendezése, mindezek 
kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését 
segítő hasznosítása; 
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4.3.1.2. a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté 
nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; 
közreműködés a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni 
ellenőrzésében; 

4.3.1.3. a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség 
megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés; 

4.3.1.4. a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve a 
felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott 
ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – 
szakértői tevékenység; 

4.3.1.5. szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos 
kutatás végzése, szakmai adatbázisok készítése, a tudományos 
eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus 
formában történő közzététele; a múzeum tudományos témáival 
összefüggő konferenciákon előadások tartása; 

4.3.1.6. a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus 
szolgáltatások nyújtása, kutatószolgálat működtetése; 

4.3.1.7. részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban, a muzeológus-képzésben és 
továbbképzésben, valamint a felnőttoktatásban, élethosszig tartó tanulás 
szervezésében, az önkéntes koordinátor képzésben; 

4.3.1.8. szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, előadások szervezése és 
befogadása; 

4.3.1.9. a székhelyként működő Károlyi-palota, illetve a telephelyek 
infrastrukturális adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és 
közművelődési tevékenység folytatása a magyar irodalom népszerűsítése 
érdekében, az intézmények jellegének megfelelő rendezvények, 
társművészeti és egyéb események szervezése; illetve ezek 
megvalósításának elősegítése; 

4.3.1.10. jelentős irodalmi, nyelvészeti tematikájú rendezvények: évfordulók, 
megemlékezések, felolvasások, műsorok, könyvbemutatók, koncertek, 
felolvasószínpad, rendhagyó múzeumi órák és vetélkedők, tárlatvezetések, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi táborok, múzeumbarát-köri 
rendezvények tartása; 

4.3.1.11. együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat külföldön 
bemutató intézményekkel, tudományos műhelyekkel, alkotókkal, 
mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és 
személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi fesztiválokon való 
megjelenésének, illetve a határon túli magyar és a külföldi irodalom 
magyarországi bemutatásának elősegítése; 

4.3.1.12. a hazai és a nemzetközi magyar muzeológiai tevékenység, valamint az 
irodalmi és színháztörténeti jelentőségű emlékházakkal és 
emlékhelyekkel kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű 
koordinálása, szakmai tanácsadás, a szakmai szervezetek 
tevékenységének támogatása; 

4.3.1.13. a PIM Alkotói Életpálya Programjának – és ennek részeként a Digitális 
Irodalmi Akadémiának – működtetése; az alkotók – egész életpályájukon 
át tartó, részben pályázati rendszerben történő – támogatása; az így 
létrejött művek társadalmi hasznosítása, az alkotók bevonása a kortárs 
irodalom népszerűsítésébe, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, 
irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, 
szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói 
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szerződéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digitalizált életmű 
gondozása; 

4.3.1.14. közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenység, médiakapcsolati 
munka különböző hordozókon; 

4.3.1.15. alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár működtetése; 

4.3.1.16. az alaptevékenységhez kapcsolódó információs részlegek (szakkönyvtár, 
dokumentáció, adatbank, archívum) munkáját koordináló, 
adathordozókon tárolt, integrált szakmai információs bázisok 
működtetése, beleértve szaktudományos adatbázisok készítését a magyar 
irodalom alkotóiról, valamint ezen adatoknak az ágazati irányítás, a 
tudományos és közönségigények figyelembevételével történő 
hasznosítása; 

4.3.1.17. a Móricz Zsigmond irodalmi, a Babits Mihály műfordítói, az Örkény István 
drámaírói, a Térey János alkotói és az Oláh János szerkesztői ösztöndíj-
pályázatok teljes körű lebonyolítása és finanszírozása a PIM Alkotói 
Életpálya Programjának keretében; 

4.3.1.18. ellátja továbbá az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: 
miniszter) által meghatározott, alapfeladatai körébe tartozó további 
feladatokat. 

4.3.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége kultúrstratégiai intézményként a Nemzeti 
Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális 
vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény alapján 

4.3.2.1. A Kormány és a fenntartó tárca felkérésére együttműködik a kulturális 
intézmény által képviselt kulturális szakágazat kormányzati 
stratégiájának kidolgozásában (szakmai fundamentumok, intézkedési 
tervek és javaslatok, valamint szektorális és társadalmi elemzések), az 
adott kulturális szakágazat feladatainak ellátásában és országos 
fejlesztéseinek végrehajtásában; 

4.3.2.2. együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel; a magyar irodalmat, zeneművészetet 
és alkotóművészetet külföldön bemutató intézményekkel, tudományos 
műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra 
szervezeteivel és személyiségeivel; a magyar irodalom és alkotóművészet 
külföldi fesztiválokon való megjelenésének, illetve a határon túli magyar 
és külföldi irodalom magyarországi bemutatásának és promóciójának 
elősegítése és kivitelezése; 

4.3.2.3. Cseh Tamás Archívum működtetése Cseh Tamás hagyatékának és korának 
lehető legteljesebb dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése, 
digitalizálása és hozzáférhetővé tétele révén annak hasznosulása 
érdekében; 

4.3.2.4. az előadóművészeti tevékenységek vonatkozásában stratégiaalkotási, 
ágazati-tervezési, döntés-előkészítő és a döntéshozatali mechanizmusokat 
támogató funkciók működtetése; 

4.3.2.5. együttműködés a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi és 
kulturális szervezetekkel; szakmai tevékenységük támogatása, az 
intézmény erőforrásainak függvényében a működésükhöz szükséges 
infrastrukturális háttér biztosítása. 

4.3.3. A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) által ellátott 
feladatok: 
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4.3.3.1. a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és 
szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak, 
jelenségeinek a vizsgálata; 

4.3.3.2. írásos és videó adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése, szellemi 
hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó 
területekről; 

4.3.3.3. az Intézet kutatási témaköreibe vágó műveknek, illetve az Intézetben folyó 
kutatások eredményeinek a megjelentetése kiadványok és könyvek 
formájában; 

4.3.3.4. folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel 
és nemzetközi szakmai szervezetekkel, közös kutatások beindítása és 
hazai, illetve nemzetközi konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése. 

4.3.4. Gyűjtőköre kiterjed a magyar nyelv és irodalom egészének tárgyi, képi 
(képzőművészeti alkotás, fotó, videó és film), valamint kéziratos és nyomtatott, 
digitálisan keletkezett, illetve könyvformában található emlékeire, illetve hangzó 
dokumentumaira, illetve a tagintézmények vonatkozásában a kulturális javak 
mindazon körére, amelyet a tagintézmények muzeális működési engedélye 
gyűjtőkörként meghatároz. 

4.3.5. Gyűjtőterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, 
jogszabályok figyelembevételével – a szomszédos országok, valamint a világ 
minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetőek. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

2. 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

7. 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

8. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

9. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

10. 082070 
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

11. 083020 Könyvkiadás 

12. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13. 085010 
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással 
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

14. 094210 Felsőfokú oktatás 

15. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
módosított kiadási előirányzatának 15%-a. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A Petőfi Irodalmi Múzeum élén főigazgató áll, akit – pályázat alapján – a miniszter az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ának c) pontja, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján határozott időre – legfeljebb öt évre – bíz meg, illetve vonja vissza 
megbízását. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadók. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
Mt. 

Rendelet 
 



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 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 2021. november
29. napján kelt, 2021. december 01. napjától alkalmazandó II/8688-4/2021/PKF okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. november 30.
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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: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2021.11.30 10:15:30


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







 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu			
			 
				 
					 userpwd
				
				 
					 edirectory
				
				 
					 Csaba Károly
					
				 
					 KT88085
					
				 
					 törzskönyvi referens
				
				 
					 Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály
				
				 
					 Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály
									
				 
					 2021.11.30 10:15:30
										
			
		
	



		2021-11-30T10:13:47+0100


		2021-11-30T10:13:55+0100




