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a Gticseji Mrizeum 2018. 6vi 6s 2019 els6 f6l6vi r6g6szeti tev6kenys6g

sza b6lyszeriis6g6n ek ellen6 rz6s6hez

Osszegz6s

A megyei hat6kcini vSrosi mrizeumk6nt mtikcid6 Gocseji Mfizeum

(tov6bbiakban: mfzeum) alaptev6kenys6ge a mrizeumi gyffjtem6nyi

tev6kenysdg, amely magdban foglalja a regeszeti tev6kenysdget regeszeti

megfigyeldst6l, a pr6bafelt6riisokon, felt5r6sokon 6t a leletek feldolgoz6srlig

Zala megye kozigazgatdsi hatSrdig. A jogszab6lyi felt6telek megteremtett6k a

szabillyszerii gazdilkodSs alapjait, miikrid6s6nek felt6telrendszer6t, ugyanakkor

a normatfv6k teljeskrinien m6gsem binositjik a stabilit6st. A l6togat6sz6m 6s a

gyijtemdny nagysdga hatirozza meg az illlami normatfv6t. A szinvonalas

programok normativ6b6l 6s a fenntart6 iital kie$szftett kcilts6gvet6sb6l tort6nri

finanszfrozdsa szinte lehetetlen, pedig a normativa nciveked6s6nek felt6tele a

min6l szinesebb, 6rdekesebb mrizeumi program, kiSllitSs, amely becsalja a

l6togat6kat, ezilltal segitenek a gyiijtem6ny gyarapit6s6ban is. A mirzeum, a

tcirv6nyben meghatdrozott regeszeti tevdkenysdg6vel, annak bevdteldvel, 2018

6vben az <isszes bev6teli tejesit6shez viszonyitott mtikod6si bev6telek 58 Yo-\t

tett6k ki az intenneny finanszirozisdban. Amennyiben cscikkennek a

nagyberuhiudsok, amelyek 6veken it itthiz6dnak, abban az esetben ez a bev6tel

kiesik a mfrzeum kolts6gvetds6b6l, a fenntart6nak pedig tcibbletforr6st kell

bizositani a mrizeum biztons6gos mrikod6s6hez. A koltsdgvet6s tervez6sekor is

felmertil a k6rd6s, hogy a regeszeti bev6telek teljestilnek-e. A tervezds

id6pontj6ban nem minden esetben tudhat6, hogy az abevdtel realizil6dik-e, de
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a k<iltsdgvet6si egyensirly megkoveteli a kiad6sok 6s a bev6telek egyezSseget, ez

viszont azt feltetelezi, hogy a koltsdgvetdsben burkoltan megjelenhet a

forrSshiSny. A mirzeum regdszeti tev6kenys6ge risszess6g6ben szabdlyszeri,

Azonban a szewezeti 6s mtikcid6si szabiiyzatl6tszimadatait, mely 6rintheti a

rdgeszeti osdtiy l6tszdmkeretdt, tovibbi a hdtvdgi regdszeti megfigyel6s

egysegirirt indokolt feliilvizsgSlni. A tev6kenys6ggel osszefi.iggd

nyilv6ntart6sok, szerzoddsek, kcizbe szerzdsi dokumen6ci6k rendelkezdsre 6lltak.

A kollektiv szerz6d6s tartalmazta a bev6telek terh6re szem6lyi c6hi kifizet6sre

fordf that6 kereteket, ame lyek a szab ily o zdsnak me gfe I e16en dokument6ltak.

Az ellen6rz6s c6lja

Annak vizsg6lata, hogy a2018. 6vi es a2019 elsci fel6vi r6g6szeti tev6kenysdg

folyamata 6 s dokument6l 6si rendj e megfelel - e a hatiiyos j ogszab6lyoknak.

Az ellen6n6s teriilete

Zalaegerszeg megyei jogri vSros6ban taliihato Gcicseji Mirzeum gondoskodik

az Mtv. alapjdn a kultur6lis javak meghatirozott anyaginak folyamatos

gyrijt6s6r6l, nyilv6ntartdsir6l, megrirz6s6rcil 6s restaur6l6s6r6l, tudom6nyos

feldolgozSsitr6l, publik5l5s6r6l, a kozmrivel6d6si 6s kozgytijtem6nyi feladatok

ellitilsdrol. A mizeum a Kotv. 20 $ (2) bekezd6se alaplSn teriiletileg illet6kes

mfzeumklnt rdgeszeti feltitritstvdgez, akozalkalmazottak foglalkoztat6sa a Kjt.

alapjdn tort6nik.
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Az ellen6rz6s ttirv6nyi hittere (iogszabilyok)

A mirzeum tev6kenysdgei 6s korm6nyrendeleti szinten keriilnek meghat6rozdsra:

Tcirvdnyek:

1992. 6vi XXXIII. torv6ny a kozalkalmazottak j og6ll6s5r6l

1993.6vi XXIII. torv6ny a Nemzeti Kultur6lis Alapr6l

1995.6vi LXVI. torv6ny a koziratokr6l, a kozlev6ltSrakr6l 6s a mag6nlev6ltSri

anyag v6delm6rSl

1995. 6vi CXVII. torv6ny a szemelyi jovedelemad6r6l

1997. 6vi CXL. torv6ny a muze6lis intezmenyekr6l, a nyilvdnos kcinyvt6ri

ell6t6sr6l 6s a kcizmiivel6d6sr6l

1999.6vi LXXVI. torv6ny a szerzoijogrol

2000. 6vi C. torv6ny a sz6mvitelr5l

2001. 6vi XXVIII. torv6ny a lopott vagy jogellenesen ktilfoldre vitt kultur6lis

javak nemzetkozi visszaadris5rol szolo, R6m6ban , 1995. 6v jrinius h6 24. napjSn

aliirt LNIDROIT Egy ezm6ny kihirdet6s6ro I

2001. 6vi LXIV. torv6ny a kultur6lis orciks6g v6delmdr6l

2006.6vi XXIX. torv6ny a kultur6lis javak fegyveres osszeiitkoz6s eset6n val6

v6delm6r6l sz6l6 1954. 6vi H6gai Egyezmeny M6sodik Kieg6szit6

Jegyzokonyv6nek kihirdet6s6r6l 6s a Btintet6 Trirv6nykonyvr6l szolo 1978. 6vi

IV. torv6ny m6dosit6s6r6l

2007.6vi CVI. torveny aztilami vagyonr6l
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2007.6vi CXXVIL tcirv6ny az illtalinos forgalmi ad6r61

2007 .6vi CLII. tcirv6ny az egyes vagyonnyllatkozat-t6teli kcitelezetts6gekr6l

2011. 6vi CXII. torv6ny az inform6ci6s onrendelkezdsi jogr6l 6s az

inform5c i6 szabads6916 I

2011. 6vi CXCV. torv6ny az iilIamh|nartisrol

2011. 6vi CXCVI. trirv6ny anemzeti vagyonr6l

2012.6vi I. torv6ny a Munka Torv6nykcinyv6rril

20 I 5 . 6vi CXLIII. torv6ny a kozbeszerz6sekrcil

2017.6vi CL. torv6ny az ad6zds rendj6rcil

2018. 6vi LXXV. torv6ny a kcizszferabeli szewezetek honlapjainak 6s

m o b i I alkalmazds ainak akad 51ym ente s it6 s 616 I

Korm6nyrendeletek 6s hatSrozatok:

15011992. (XI. 20.) Korm. rendelet akozalkalmazottakjog6ll5s6r6l s2616 1992.

6vi XXXIII. torv6ny v6grehajt6s6r6l a mriv6szeti, a kcizmtivel6d6si 6s a

kozgffitemdnyi teriileten foglalkoztatott kozalkalmazottak jogviszony|val

osszefiigg5 egyes k6rd6sek rendez6s6re (a tov6bbiakban Kjt. vhr.)

19412000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeiiis int6zmdnyek l6togat6it megilleto

kedvezm6nyekr6l

4712001. (III. 27.) Korm. rendelet a muze6lis intezmlnyekben folytathat6

kutat5srol

16812004. (V. 25.) Korm. rendelet a kozpontositott kozbeszerz6si rendszercol,

valamint a kcizpontibeszerzo szewezet feladat 6s hat6skordrol
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368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az iilamhiutart6sr6l sz6l6 torv6ny

vdgrehajt5s5r6l

412013. (I. 11.) Korm. rendelet az i-Jlanlhiztartds sz5mvitel6r6l

37}l2lll. (XII.31.) Korm. rendelet a kolts6gvet6si szervek belsS

kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l

34512012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes kcizleked6sfejleszt6si projektekkel

osszefliggilkiizigazgat6si hatosSgi tigyek nemzetgazdasigi szempontb6l kiemelt

jelent6s6gri tiggy6 nyilvirnitits6r6l 6s az elj5r6 hat6s6gok kijelol6s6r6l

6812018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kultur6lis oroks6g v6delm6vel kapcsolatos

szab6lyokr6l

1979. evr 2. torv6nyerejti rendelet a kulturSlis javak jogtalan behozatalSnak,

kivitel6nek 6s tulajdona jogtalan i$ruhi-zirsSnak megakad6lyozitsirt 6s

megelilzes6t szolg5l6 eszkozolrcol sz6lo, az Egyestilt Nemzetek Nevel6stigyi,

Tudom6nyos 6s Kultur6lis Szewezet6nek Krizgyril6se 6ltal P6rizsban az 1970.

6vi november h6 14. napjin elfogadott Egyezmeny kihirdet6s6rol *

1979. evi 12. tcirv6nyerejti rendelet az oktat6si, a tudom6nyos 6s a kultur6lis

jellegii titrgyakbehozatal6r6l s2616 Lake Successben, 1950. november 22-enkelt

meg6llapod6s kihirdet6s6rSl

6811989. (VII. 1.) MT rendelet az iilamhat6rokon jogellenesen 6tsz6llitott kulturiilis

javak visszatart6s6nak 6s visszaad6sSnak k6rd6seivel kapcsolatos egyiittmrikod6srol

6s kolcsonos segits6gnyrijtasr6l sz6l6, Plovdivban az 1986. 6vi 6prilis h6 22. napjitn

kelt Egye zmeny kihirdet6s6rol

37612017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muze6lis intdzm6nyek mrikciddsi

engedely6rcil

37712017. (XII. 1 l.) Korm. rendelet a muzeiiis int6zm6nyekben orzott kultur6lis

javak kolcsonz6si dij516l, valamint a kijelol6si elj6r6sr6l
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41512017. (XI. 18.) Korm. rendelet akozalkalmazottakjogSll5sdr6l s2616 1992.

6vi XXKII. torv6ny v6grehajtdsSr6l a mrivdszeti, a kozmrivel6d6si 6s a

kozgytijtemdnyi tenileten foglalkoztatott kozalkalmazotrak jogviszonyilal

osszefiigg6 egyes k6rd6sek rendez6s6re cfmti 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

6s az Orsz6gos Dokumentumell6tSsi Rendszerr6l szolo 7312003. (V. 28.) Korm.

rendelet m6dosft6s5r6l

1112002. (IV. 13.) NKOM rendelet amuzeitlis int6zm6nyekben foglalkoztatottak

szakmai munkakcireinek betcilt6 s6hez sz[ks6ge s k6pe sit6si felt6telekr6l

2012002. (X. 4.) NKOM rendelet a muzeSlis int6zm6nyek nyilvSntart6si

szabiiyzatir6l

4512012. (XL 30.) EMMI rendelet a kultur6lis javakkal kapcsolatos hat6s6gi

elj 6r6sra vonatkoz 6 szab Slyokr6l

5712013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kultur6lis javak v6dettd nyilvinitds6nak

16 szl ete s szab iiy air ol

5112014. (KI. 10.) EMMI rendelet a mtizeum, valamint az orsz6gos

szakkonyvt6r 6s a megyei ktinyvt6r 6ves munkaterv6hez sziiks6ges szakmai

mutat6kr6l

1912015. (IV. 2.) EMMI rendelet a mrizeumi let6trcil

5112015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeiiis rntezm6nyek nyilv6ntart6sS'ban

szereplci kultur6lis j avak revizi6jdr6l 6s selej tezeserol

3912017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kultur5lis szakemberek szakmai

tovrlbbk6pz6si programjSnak nyilvSntartSsba v6tel6vel, valamint a n6pmtiveszeti

6s ndpi iparmtiv6szeti alkot6sok minosit6si ellirdsilal cisszefiiggo igazgat6si

szolgiiltatdsi dijrol

312009. (II. 18.) OKM rendelet amuzeilis intdzmdnyek szakfelr.igyelet6r6l
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Ellen6rz6s m6dszerei

interju

dokumentumok vizsgSlata (excel titblinatos nyilvSntart5sok, sz6mit6g6pes

integr5lt rendszer alapjSn keszitett kimutat6sok, alapdokumentumok)

elemz6s

Meg6llapftisok

1 . R6e6szeti szerze4e;* ;zabLlyszedis6gr rlzssabla

A r6g6szeti tev6kenys6g bev6teleit 6s a r6g6szeti szakfeliigyelet elli*ilsdra

vonatkoz6 tev6kenys6geket megrendel6sekkel, valamint regeszeti feltirilstra

vonatkoz6 szerzoddssekkel titmasztoltttk al6. A szerz6d6sek megfeleltek a

6812018. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkez6seinek.

2. A r6g6szeti szerz6d6sek kifizet6se. annak szab6llzszeni dokument6l6sa

Bev6teleit 6s kiad6sait az OTP bankn6l nyilv6ntartott 11749008-15433114-

1 003 00 0 0 8 sz6m[ bankszdmlitn v ezeti e lktilonitetten.

A bev6teleket 6s a kiadrisokat a rdgeszeti oszt6ly tgyintezoje excel tdbliaatban

tart:a nyi1v6n, a pennigyi csoport integr6lt sz6mit6g6pes programmal

elkiilonitetten tervez6si egys6gen vezeti, ezzel lehetos6get biaosiwa a
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folyamatos egyeztet6sre. A rdgeszeti bev6telek tervez6s6ndl a szem6lyi

juttat6sokn6l a torv6nyi v6ltozdsokat figyelembe vett6k 6s a ktilonbciz6 eseti

kifizet6seket is. (pl. jubileumi jutalom)

A kiad6sokr6l a szabiilyszeri kcitelezetts6gvSllal6sok, 6s azok dokumentumai

rendelkez6sre iiltak, amelyek megfelelnek a 2011. 6vi CXCV. torv6ny

(tov6bbiakban: Aht.), az Sllamhdztart6si torv6ny vdgrehajtrlsdr6l rendelkezd

36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Avr.) 6s az SllamhdztartSs

sz6mvitel6r6l s2616 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Ahsz.)

el6irdsainak. A k<izbeszerzdsi erte\<hatdrt el6r5 feladatokra a krizbeszerzesi

elj6r6s lefolytat6sra kertilt. A nyertessel a pttly6zat eredm6nyhirdet6s6ben

szereplS egys6g6ron kertilet megkot6sre a szerzdd6sek.

A kifizet6si bizonylatok alakilag 6s tartalmilag is megfeleltek a

sz5mviteli el6irrisoknak.

A mirzeum rendelkezik kollektiv szerzoddssel, melynek IV. sz. mell6leteiben

meghatdrozdsra kertilt a rdgeszeti tev6kenys6ggel kapcsolatos bev6telekb6l

szdrmazo szem6lyi c6lti kifizet6sre fordfthat6 <isszegek meghatiir ozdsa,

sztvalekos ar6nya.

A regeszeti osztiily, a regeszeti 5satiisokr6l, a regeszeti szakfehigyeletekrol

kiilon nyilviintartast vezet, amelyek alapj6n a teljes r6g6szeti dokument6ci6

nyomon kovetheto. A nyilv6ntartoff regeszeti helyekre 6s azok feltirilsdra a

torv6ny 6ltal6nos kovetelm6nyeket fogalmaz ffieg, amelyben meghat6rozza a

rdgeszeli tev6kenys6g dokumentiiitsitt. A mrizeum 2001. 6vi LXIV. tv-ben

meghat6rozott Zala megy6ben folyo nagyberuhiudsoladl is r6szt vesz a
rdgdszeti tev6kenys6gben. A vezetett dokumenticio megfelel a 68/2018.(IV.9.)
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Korm. rendelet 27$-ban foglaltaknak, az abban meghat6rozott iratanyagot

tartalmazza. A r 6 gdszeti tev6keny s 6 g telj e s m6rt6kben nyomon kovethet6.

A r6g6szeti feladatellSt6s kolts6geire alkalmazand6legmagasabb hat6s6gi itrak a

6812018.(IV.9.) Korm. rendelet 8. mell6klet6ben kertiltek meghat5rozdsra. A

r6g6szeti tev6kenys6gekkel kapcsolatban szSmlSzott meg6llapftott egysegdrak

ttibbs6g6ben nem l6pt6k tirl a korm6nyrendeletben szabiiyozott egys6g6'rakat,

azonban a h6w6gi regdszeti megfigyel6s kialakitott itrait feltil vizsg6lni

sztiks6ges, mivel a torv6ny a legmagasabb hat6s6gi 6rakat hatdrozza meg.

A szerzod6sek alapjdn a f6mdetektoros tev6kenys6g is teljeskonien megfelelt a

6812018. (IV.19.) megelozo feltttrSs regdszeti szolgriltat6si tev6kenys6gnek.

R6gdszeti tevdkenys6g szem6lyi felt6telei

A mirzeum2018 6vben 6s 2019 6vben is 12 f6vel szirmol ardgdszet teriilet6n a

koltsdgvet6s tervez6sekor 6s a kolts6gvet6s felhasm6l6sakor, amely 12 f6

t6nylegesen foglalkoztatott, kozalkalmazotti jogviszony. A fenntart6 iital

enged6lyezett letsz6mkeret 58 f6, a mirzeumban t6nylegesen foglalkoztatottak

46 fo. A regeszetben t6nylegesen foglalkoztatottak aranya 26 %. A mirzeum

szervezeti 6s mtikod6si szabillyzatitban az osszes lltszdm 62 foben van

meghat5rozya, ebbol a regeszeti osztiiy letszama 4+20 fo. A szervezeti 6s

miikod6si szabSlyzatban meghatdrozott ldtsz6mkeretet feltilvizsg6lni sztiks6ges.
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int6zm6n), kolts6svet6s6ben elfoglalt helye

2018.6vi rdg6szeti bev€telek ar*nya az osszes

bev6telhez

2,30 4,13

. Mrikdd6si cdhi rdmogt6s*k dht-n b,eliilrSl 2,3o 96

n Felhalmozdsi c6hi tdmogaris dht-n belillrdl 4.13 %

* Mrikid6si bev6telek 5&32 %

* FElhalrnord* bevdtelek &65 %

. [gy6b k<iltseguet6si bevetelek 34,5a%

Az irbrdban, a rlgdszeti bev6tel osszes bev6telhez viszonyitott arSnySt liltjuk

megbontva.2018 6vben az dsszes koltsdgvet6si bev6teL290.714.994 forint volt.

A rdg6szet a bev6telek az cisszes bev6tel 65,4 o -itt teljesftette (3. mell6klet), a

r6g6szeten kivtili kolts6gvet6si bev6telek (egy6b kolts6gvet6si bev6telek) 34,6

Yo-os arfinyt tesznek ki az osszbev6telhez k6pest. Ha r6szleteiben vizsg6ljuk j6l

lithato, hogy a mitzeum mrikod6si bev6teleinek 91 ,01 o/o-itt teszik ki a rdg6szeti

bev6telek, amely nagyon nagy ariny. Ez az artny fok6nt a nagyberuh6z6soknak

koszonhet6. Ha m6g r6szletesebben vizsg6ljuk a rdglszeti szakfeliigyelet a 2018

6vi r6g6szeti bev6telek 13,28 Yo-itt, a rl,gdszeti tevdkenys6g 75,84 oh-ifi tette ki

az risszes bevdtelnek. Nagyon j6l litthat6, hogy az intezmdny kolts6gvet6s6ben
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mekkora rdszt tesz ki a rdgdszet. A muzeum a rdgeszeti bev6telek hiitnyihan

mrikod6sk6ptelen lenne. Nem szabad egy intezm6nyt ennyire fligg6v6 tenni, egy

bev6teli forr6st6l. Komoly likviditSsi probl6m 5t okozhat.

2018 €vi r6g6szeti kiadiisok ar6nya az osszes

kiaddshoz

. Szem6lyr juttatdsok 12,82%

: Dolog kiadisok 17,83Yo

. Munkaaddkat terhel6 jirulikok2,9 "/o

, Egy6b koltsegdet6si kiadiisokSS 85%

2018 6vben az osszes kolts6gvet6si kiadSs 386.297.256 forint volt. Areglszet az

nfilzmeny osszes kcilts6gvetdsi kiad6srinak 33,t4 o -iLt hasznilja fel

miikodtetesehez. (3.mell6klet), a r6g6szeten kivtili kolts6gvet6si kiad6sok (egy6b

kolts6gvet6si kiad6sok) 66,8 6 oh-os arinyt k6pviselnek az osszbev6telhez k6pest.

Az is j61 16that6, hogy a regeszeti kiad6sok nem haladj6k meg a r6g6szeti

bev6teleket, ott j elentci s maradvd,ny ke I etkezik.

A 6. mell6kletben tal6lhat6ak a 2019 elsci f6l6v6ben teljesrilt mutat6k. A

kolts6gvet6si bev6telek 66,04 oA-ihan teljestilt a rcgeszeti bev6tel. Kiad6si
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oldalon ez a szdzal5k 27,89 Yo-os. KoszonhetS els6 fel6vben ez az ariny annak,

hogy m6g 5thirzodo bev6telek 6rkeztek meg 2019 ev elej6n 6s a terepi munka

m6r elindult. De itt is l6tszik, hogy a regeszet maradvilnya az int6zmdny

mtiko d6 s i ko lts 6 ge i t nagy ar 6nyb an finanszir ozza.

Javaslatok

1. A mfzeum frnanszirozSsa

Az mirzeumok normativ tttmogati,stfi meghatSrozza a mitdrgyttllom6ny

nagys6ga 6s az elmrilt 4 6v liltogatoszirmdnak Stlaga. Ez a normativa

kieg6sziilhet a helyi adotts6gokra reflektti6 resszel. A normativa olyan szakmai

mutat6ra 6piil (l6togat6szdm), amely m6ri a teljesftm6nyt. Teh6t a mfzeumokat

osztonzik mind a mrit6rgy 611om6ny novel6s6re, mind alifiogatoszdm emel6sdre.

Ezzel szemben a tapasrtalat az, hogy ez az 611ami titmogatits sem el6g ahhoz,

hogy ennek a kotelezci feladatnak az ellititsirhoz az onkorminyzatok ne adjanak

tirmogatitst. A 4. mell6kletben lSthat6 irdnyitoszervi t6mogat6s mag6ban foglalja

az illami tirmogatitst. A mrikod6k6pess6g fenntart5sirhoz az iilami t6mogat6s

risszegdnek kozel 50 o/o-ixal ki kell eg6sziteni a ml(uzeum finanszirozitsitt. Ehhez

j6rul m6g hozzS az intezmeny bev6teleib6l a rdgdszeti bev6tel is hasonl6

ar6nyban. A maradvimy kimutat6s (5. mell6klet) megmutatja, hogy 2018. 6vben

a regeszeti maradv irnyt, amely az osszes maradv6ny 87 , 37 Yo-a, nem a rdgdszeti

tev6kenys6gre hagyt6k jov6, hanem a mitzeum egy6b feladatainak

finanszirozilsara. A mtizeum eg6sz6t ndnre a rdglszet is egy tev6kenysdge az

eg6smek, annak bev6telei is az eg6szr6sze.
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2 fenntartd sdnak ko cktna

A megyei mrizeumok 2013 . januSr 1-161 a megyesz6khely megyei jogi, v6rosok

fenntartSsiban mtikodnek. A fenntart6 az rntezmdny kolts6gvet6s6t elfogadta. A

kolts6gvet6sben szerepelni kell a saj6t bev6telek kcizritt minden olyan

bev6telnek, amely szerzodessel al6t6masztolt. Az elk6sziteu krilts6gvet6s az

eli|zi| 6vek tapasztalatait 6s a szerz6d6ssel alittitmasztott teteleket tartalmazzirk,

valamint a szem6lyi juttat6sokhoz kapcsol6d6 torv6nyi 6s egy6b viitozirsokat,

mind bev6teli, mind a kiaddsi oldalon. A teljesk<inien nem meghatirozhato

bev6teli oldal tapasrtalati adatai mindig kockdzatot rejtenek egy intezmeny

mrikod6sdben. A mfzeum kcilts6gvet6s6ben szerepl6 adatok alfutimasilj6k, hogy

a regeszeti feladatok tcirv6nyi szintri viitozdsa, vagy r6g6szeti feladatok

csokkendse komoly terhet r6hat a fenntart6ra, a mirzeum finanszfrozilsdnak

tekintet6ben, ha az Sllami normativa <isszet6tele nem vtitozik. A vizsg6lt 2018

6vben lifihato, hogy a bev6telek 65,4 %-6t a mfzeumi regeszeti tev6kenys6g

tette ki, ezzel szemben a kiad5sok 33,|4o/o-ban kertiltek r6g6szeti kiad6sokra. A

r e ge szet na gym 6 rt6 kb e n ho zzi$ 6r ul a m f z e um fe I ad at ell 6tis irho z.

Tov6bbi kockdzatokat jelenthetnek a nagyberuh6z6sok megsziin6se, vagy a

tcirv6nyi viitozitsok, a munkaer6hi6ny, munkaer5 elv6ndorl6sa a rosszul fizetett

mrizeumi szferttbol. A nagyberuhtv6sok m6r megl6vo szerzodds eset6n is

vesz6lybe keriilhetnek, akSr a kozbeszerzl,s lefolytat6s6nak okan, yagy a tulzott

adminisztraci6s terhek miatt. A projektek nem kezdddhetnek a tervezett id5ben,

ezert a koltsdgvet6sben visszatervez6sre is sztiks6g lehet. A legnagyobb

kock6zatot az jelentheti, ha m6r a mfzeum saj6t forrds6bol a koltsegvet6se

terh6re kotelezetts6get v6llalt 6s a t6nyleges bevdtel m6gsem 6rkezik meg. A
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munkaer6hi5ny a mrizeumokban is megjelenik, kev6s a szakember, nincs

utanp6tl6s.

Az elemz6sb6l j6l 16that6, hogy mekkora r6sze a kolts6gvet6snek a rlgdszet a

mitzeum 61et6ben. Az elvitt'r bev6tel kies6se eset6n, nem lehet e16re tudni, hogy

mivel fedezik a hi6nyt. A mrizeum tobbi tev6kenys6g6re is kihat6ssal lehet, ha

nem kapj6k meg a megfelel6 finanszirozirsi kereteket, akdr a fenntart6t6l, ak6r

az iilamtol.

A jelent6sben megfogalmazott, feliilvizsgSlando meg5llapft5sokr6l tovribbi

int6zked6s nem sztiks6ges.

Kelt: Szombathely, 2019. november 8

Tarr El6d Mikl6sn6

Bels6 ellen6r

L4
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Mell6kletek

1. mell6klet

G Mfzeum 2018. 6vi bev6teleinek 6s kiadisainak alakulisa
Bev6telek forint
Rovat Megnevez6s Eredeti el6i16nyzat M6dositott el6irdnyzat Teljesit6s
B1 Miikcid6si c6lti tSmogtiisok 5ht-n belUlr5l 79941-OOO 79 930 183

82 Felhalmozisi c6lri tJmogatis 5ht-n belUlrSl 16 546 000
B4 Mrikcid6si bev6telek 77892Lcno 185 466 000 186278871
B5 Felhal moz5si bevetelek L 900 000 1 900000
B6 Mfi kod6si c6l ri dtvett p6 nzeszkozok s 810 000 5 960 000
87

88131

Felhalmozdsi c6lri Stvett

El5z6 6vi maradv5ny i96nybe v6tele

6nzeszkozok 100 000

LL322W Lt3ZL554
rvit6 131 807 000 155 318 0008815

Kiadiisok

1ss 318 000

fori nt
Rovat Megnevez6s Eredeti el6i16nyzat M6dositott el6irdnyzat Teliesit6s
K1 Szem6lyi juttatdsok 133 887 000 177 500 000 761217 80
K2 Munkaad6kat terhelS jiirul6kok 29320Cfo 38 216 000 33770240
K3 Dologi kiaddsok 97754cfCI 187 894 000

K5 Egy6b m(kdd6si celr-i kiaddsok 4524LCf0 27276cf0 22075825
K6 Be ru hdz6sok 4 526 000 25677 M 6 819 311

Ktilts6gvet6si kiad6sok 6sszesen 310 728 000 455 503 000 3ffi297255

Szabad maradvdny

Kritele zettseg 8 626 0s0

62437242

15

16 646 000

tWAS?.lffi 289 863 000 29o7t4994

I Finansziroziisi bev6telek 131,807ffi 166640 000 166639 554

lOsszes bev6tel 310'728(x)0 455503exr 457 354 5't8

7624742C0

Maradv5ny 7to57 292



2. mell6klet

G Mfzeum 2O18. 6vi szeti bev6teleinek 6s kiaddsainak te

Al to t d n os rig iszet ii ssz es bevdtet

alakulSsa

2 7G) 976
Asotdsok 7/U 746046

2s 2s8 s22Szokfeliigyelet
7A/r(ndn

Awtsz mfrkiidtetas

Bev6telek

Rovat Megnevez6s
Osszes teljesit6s

( Ft)
Ebb6l 1696szeti
teljesit6s (Ft)

R696szeti
teljesit6s
/6sszes

teljesit6s
(%t

B1 M(kodesi c6lri t6most6sok 6ht-n beltil16l 79 930 183 6 687 366 8,37
ebbSl Attatdnos rdgdszet 723 683
ebb6l Rdg 6s zeti fe la d a te I 16td s 6400@o
ebb6l ANTSZ m(ikodtetes 763 683
B2 Felhalmoz5si c6lti tdmogat6s 5ht-n beltilr5l 16 646 000 12 000 000 72,O9
ebbdl Rdg d s zeti fe lo d o te I ld td s 72 000 @o
B4 M(kcid6si bev6telek ta627aalL 169 530 841 91,O1
ebbdl A tto td nos reg eszet ( szo tgo ltoto s+ofa ) a6 274
ebbSl A lto td nos rdg dszet (Afo v isszateril tes )
ebbdl Altatdnos r€gdszet (Eqyeb mtk6ddsi bevdtet) 79
ebb6l Asotdsok 7za 746 086
ebb6l Szokfelilgyelet 25 258 522
B5 FelhalmozSsi bev6telek 1 900 000 1 900 000 100
ebb6l Altoldnos rdgdszet (tdrgyi eszkoz irtkesitds) 7 900 000
B5 M(ikod6si c6lU dtvett p6nzeszkozok 5 960 000
87 FelhalmozSsi c6lri itvett p6nzeszk6zok

Kiad6sok

Rovat Megnevez6s
6sszes teljesit6s

( Ft)
Ebb6l 1696szeti
teljesit6s (Ft)

R696szeti
teljesit6s
/Osszes

teljesit6s
(%l

K1 Szem6lyi juttat6sok 1,6).277 6aO 49 534 076 30,72
ebb6l Attatdnos r€gdszet 49 5i4 076
ebb6l Reg eszet i f elo d otelldto s
K2 9 642051 24,55Mu nkaad6kat terhelci jiirul6 kok 33 770 240
ebb6l Alto16nos rdqdszet 9 642 057

ebbdl Regdszeti f elod otelldt6s
K3 Doloei kiaddsok 7624742o0 6aas7 733 42,34
ebb6l Altoldnos rdgEszet 5 034 398
ebb6l Asotdsok 60 526 s72
ebbSl Rdg d s zet i fe lo d o te I l6td s 3 296 763
K5 Eey6b m(kdd6si celri kiaddsok 220L5 425
ebbdl Attotdnos rdgdszet
K6 6 819 311BeruhSz6sok
ebb6l Rd q d s zet i fe lo d a te I ld td s

386297 256 128 O33 8610 33,14Ktilts6 gvet6si ki ad6sok iisszese n
64 270 52s
60 526 572

3296763

rigdszet iisszes ki adds

128 ()33 460
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Kolts6gvet6si bev6telek ,*,1T4,$ffi :t9,01;!*t.:r19tr 6a;i4l

763 683
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3. mell6klet

i Mrizeum 2018.6vi bev6teleinek 6s kiad6sainak te stl6s6nek alakuldsa

Bev6telek

Rovat Megnevez6s
Ebb6l r6g6szeti

teljesft6s (Ft)

Egym6shoz

viszonyitott:
R696szeti

teljesitr6s

/6sszes
teljesit6s (%)

6sszes teljesit6s
( Ft)

B1 M(koddsi c6ld tiimogtdsok dht-n beliilrSl 79 930 183 6687 366 8,37

82 Felhalmozdsi c6lI tdmogatds dht-n belt]lr5l 16 646 000 12 000 000 72,09

B4 Mfikdd6si bevdtelek 186278817 169 530 84L 91,01

B5 Felhal mozdsi bev6telek 1 900 000 1 900 000 100,00

B6 M(kod6si c6l ri Stvett p6nzeszkozok s 960 000

87 Felhalmozdsi c6lti dtvett p6nzeszkozok

65,40L

Rovat Megnevez6s
6sszes teljesit6s

( Ft)

Ebb6l r6g6szeti

teljesit6s (Ft)

Egymishoz

viszonyitott:
R696szeti

teljesit6s

/6sszes
teljesit6s (%)

K1 Szem6lyijuttatdsok 161.217 680 49534076 30,72

K2 Munkaad6kat terhelcj jiirul6kok 33770240 9 6420s1, 28,55

K3 Dologi kiaddsok L624742W 68 8s7 733 42,38

K5 Egy6b m(kod6si c6lri kiadiisok 22015825
K6 Be ru h6zdso k 6 819 311

L7
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4. mell6klet

Gticseji Mtzeum finanszirozdsdnak viltoz6sa

5.mell6klet

2018 6vi M kimutatis 16 szem

Ntiveked6si iitem

Ev El6z6 6vi pm
lrSnyit6szervi

tdmogatSs (ezer fori nt)

Allami
hozz6j6ru I 5s

(eze r fori nt)

lr5ny[t6sze rvi

t6mogatiis (%)

Allamt

hozz5j 6ru I 6s

%t
20L7 2973L 135 365 LO2200 bdzis bdzi s

2018 lt322 155 318 105 000 1L5% lM%
2019 s2437 7526/.0 108 200 98% 102%

TEA k6d maradvdny 6sszeg (Ft)

308 R696szeti feladate I l6tds tdmogata 12482595
301ANTSZ mfikodtet6s 428047

300 R6g6szet SltalSnos 49 587

Maradvdny ki mutat6s sze ri nti
1696szet t2960229

Egy6b maradvdny 58 097 063

6sszes 7LO57 292
R696szeti maradv6ny ( p6nzforgal mi

info r6szletes TEA k6d szerinti
adataib6l) 6208p-il7
R6g6szeti maradv6nyb6l

kritelezetts6ggel terhelt 12960229

R6g6szeti maradv6nyb6l szabad

maradv6ny 49 t244L8
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6.mell6klet

6ii€s--€j i M[zeurn ZO19 L f etEvi bev€teteine k Es kiad*sainak alakul*sa

fuvat H}egnevez€s Emdeti elairinyrat trvI ddc=itott e t6i rinyrat Teljesitds
Bl- Iv}fkod6si cEld iht-n beliilrdl lo z59noo f 33EC78ebhfil riErdszet
e&SSr' sgti rel{ifds

.*J5m6 t5t6*shbdJ ffirfksdtetds
s: Fel halmozisi c6lrj timogatis jht-n belul16l 200 00eb65f
o.r lldgkrid€si bev6tel ek 173 347 o00 3,73 fSTCOO EE qCE. EE
eEbs-i nos a7279ffi 47279ffi d_c 6-<5
ethoTf riss:orirui6srl.AJtisl{i rlos regSs: ec f Jij's
e6trrji! Airslij na-r rEgdss€r IFgydb .nrf*reds; Aeldtef
gbblfl k .4-< 2"i851.2Pbbdi

7 22958'fr
E5
sbtr o-J

Fel helrr*ozisi bevdtelek
n05 si esz ftciz

86 ll'lu-kod es i ce I i jt'rett pEnzeszkozo k z..IL.Doo z.ill" tloo

EEt 3L

87 Fel halmezi.si cdlri d,t'rett

Eldai 6vi maradr.,in,l i,qdnybe vdtele

n:esrkoesk

52 437 000 7L 057000 7L o57 Z3Z

..i::. 68&3A5€5

ebbo-f sl msradvin Jt.{65SGO 17515ffi
BEl"E ]^49 sr,s 000 l_53 Brtsffi 95 9jt5.1l";
e&bdJ LE4E:ffi

,41E,ttinos r€g€szer iisszes iegsagl

mu-Jrsdr€tis

49658
45 2#572

Ngd:=ti bqrdtalek iis=esen

lel,745{ffi

lrzttilt 35lffi

f or int

a 16 n o s rigdszet osszes ki o # s
/isstriso*
Szo*felrtgyelet

lcct 7.t5 qX'

jr$34t I43
7D 2306W

..5f5,mo

!.46:It;;{xx} 56 5?1fl"a

fuvat Megnerrez€s Ere d eti e lo-i r:in,gzat
'!l' 

6d ositott e l'Ei rin yrat Tetjeslt&
K1 Szerrrd k 154 743 000 l_E5 97f ql]O s5 sf,O 155
atrbc-J d3 zJsotr 4>LU{I-ff .?a5.4.455f
:-hbcr-J

K2 terhe 6kok 3:t oz1, ooo 33 IEE,OOO lq llnFq
ebttr:1' 3691s560 1.L 1.77l[#' I.557d-FJebbdl fris
ehbo-i I53 firfk itrreids 4.29,ffi J:7.S_csl
K3 trol kiadi-sBk- L33 4f3 flOfl 1"61" r"oo000 77 1fE7,O3l-aitr$l Alror.dnas r-jgdszer 3A ttrofiG J,S?JSffi 7 7W57Lzbhdi

lfrJ3dl586
=bbdl
15 c6hi kiadigarrtU t5,]s3 DOo .rt3 Bg0acirl 2 fiaq 7cfstbdJ Attotinos
H6 Beruhi: isok fBE 5C0l 2t ssE oo L3 53.{ 6LBe&ba-i lIgf,A$ffi rt 93affi ad Aaa
r-itoi

E55 375 333 oDA 425 02900t} 2O7 :X!8 f77

ffig * z *i kia d d so* rssr€sr.o
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