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Alapító okirat
(a módosításokkal egy§éges szerkezetbe foglalva)

A Római Katolikus Egyhazi Gyűjtemény az Egyházi Törvénykönyv szabályai, illetve a

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyhénak vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 20lI. évi CCVI. törvény 12.§ szerint, azEgtt Főegyhazmegye

keretén belül működő, a bírőságnál nevesítve nem bejelentendő, jogi személyiséggel

rendelkező e gyhazí kulturáli s íníézmény,

I.1 Azintézmény elnevezése: Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

2.1 Azintézmény rövidített neve: R.K. Egyházt Gyűjtemény

3.1 Azintézmény székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.

4.1 Az intézmény alapítási éve: 1967

5.1 Aziníézmény alapítőjának és fenntartójiának neve, székhelye:

Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi Istvánu. 1.

6 . l A fenntanl'ó i fe lügye 1 etet az E gri F ő e gyházme gy e la/rj a el.

7.1 Azíntézmény tevékenységi jellege: könyr,tár, múzeum, levéltár

8.1 Azírftézmény szakmai besorolása: közérdekű muzeális gffitemény

9 l Az intézmény gyűjtő, működési köre : e gyhá zműv észet, e gyháztöfténet

1 0 . l Az intézmény gyű]tő, működési területe : az E gri F őegyházmegye területe
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I1.1 Az íntézmény tevékenységének leírása:

1. A gyűjtőkörébe tartoző kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag)

felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása,kezelése, állagmegóvása és védelme;

íovábbá tudományos feldolgozása és íendszeíezése, a tudományos eredményekközzététele,

mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a közmúvelődését segítő

hasznosítása.

2.Információkat nyújt a könyltár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

3. Yégzi az irúézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és

feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állomanyból való

kivonását.

4. Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt

időszakonkénti állományellenőrzésrő1.

4. Könfiári dokumentumokat és muzeális targyakat kölcsönöz.

5. Könyl,tárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában.

Biztosítja más könyr,.tárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere,

internet, adatbázisok).

7. Időszaki kiadványokat játat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogatő

számára elérhetően helyezi eI. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, hasznáIatra

feltárja.

8. Vezeti a könyltár és a múzeum statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti,

szolgáItatja azokat.

9. Gríjti és feltárja azokat a könyrtári dokumentumokat, amelyek a város helyismeretével,

helytOrténetéve1 fo 91 alko znak (kö nyve k, kézir atok, fenykép ek stb. ).

1 0, Könfiári dokumentumokról másolatot szo|gáltat.

11. Rendezvényeket szeíyez és helyet biztosít: könyv- és könlwtárhasznélatí,

múzeumpedagőgíai foglalkozásoknak, oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek,

irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, vetélkedőknek, kluboknak, civil
szervezeteknek.

12. Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel.

1,3_ Az intézmény a páIyazati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályazlk. Rendelkezik

kizaró lago san könyr,tár i szolgáItatások célj ára alkalmas helyis égekkel.

í4. Kulturális örökség feltátása, megőrzése, védelme, fudományos feldolgozása és

nyilvánossá tétele.
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12. l Az intézmény alaptevékenysé ge :

9 1 0 1 Könyvt árí, Ievéltéri tevékenység

910I2l
9r0I22
9101,23

Könyr,.tári állomány gy aíapitása, nyilvántartása

Könyltári állomany felríár ása, me gőrzése, védelme

Könln{ári szo 1 gáltatások

9 l 02 Műzeumi tevékenys é g

9|020I
910202
910203

910204
910301

910302
856099

5811Könyvkiadás
58 1 900

581400

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

Múzeumi kiállítási tevékenység

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Történelmi hely, építmény, egyéb láWányosság megóvása

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Egyéb kiadói tevékenység

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységi körök vonatkozásában a tevékenységet az

Intézmény csak az engedély beszerzését követően kezdheti meg.

t3.1 Az Intézmény önálló költségvetést készít, amely az Egri Főegyházmegye jóváhagyó

határozatával válik jogerőssé. Az éves zérszámadás (beszámoló) felülvizsgálata és

jóváhagyásais az Egri Főegyhéamegye hatáskörébetartozik. Azinté7ínétyvezető a fenntarló

Egri Főegyházmegye által jőváItagyott ós biáosított éves költségvetés keretén belül létszám

és bér gazdálkodási j o gkönel rendelkezik.

I4.1 Az Intézmény működéséhez - sajéú. vagyonán felül - elsődlegesen az alaptevékenysége

körében szerzett saiát bevételei szolgálnak.

15,1 Azlntézmény bevételeinek növelése érdekében pályazatokon vehet részt. ApáIyéaatokon

való részvételt az Egri Főegyházmegyével előzetesen egyeztetni, engedéiyeztetni szükséges.

16.1 Az Intézmény részletes gazdákodási rendjét a hatályos világi és egyhazí előírások, a

SzabáIyzataésegyébbelsőszabályzatutartalmazzák.
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17 .l AzItttézmény yezetőjét és helyettes vezetőjét az alapítő és fenntartó Egri Főegyhéamegye

nevezi ki,
Jelen a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - a|apítő okirat aláírásának

időpontjában:
- azlntézmény vezetője: Főtisztelendő Kuklay Antal
- azlntézmény helyettes vezetője: Dr. Szabó Irén

18.1 Az Intézmény vagyona és bankszámlája feletti rendelkezési jog az Intézmény vezetőjét,

illetve helyettes vezetőjét illeti meg. AzIntézmény saját bankszámlával rendelkező, önállőan

múködő gazdáIkodási szerv.

I9.1 Az Intézmény működését és gazdáIkodását a Szervezeti és Működési Szabályzat, az

Egyházi Törvénykönyv (CIC), valamint az azt kiegészítő egyes belső szabáIyzatok, a

működésre és a gazdálkodásra vonatkozó állami szabályok alapjan végzi.

20 . l Az Intézmény szab áIy zataít az alapítő E gri F ő e gyhénme gy e hagyj a j őv á.

Jelen okirat azIntézmény alapdokumentációjának részétképezi, módosítására csak azEgri
F ő e gyházme gye j o go sult.

Eger,2012. július 23.

///\,,'t"-ll1 /*,l,-

Dr. Ternyák Csaba

egri érsek
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