Az érvényesség tartamára vonatkozó megjegyzések: Nyilvántartási szám: MM/VI/3575/2020
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 40. § (1) bekezdésében foglalt jogkörben a

Janus Pannonius Múzeum
elnevezésű muzeális intézmény számára,
melyet a kultúráért felelős miniszter az alábbi adatokkal vett nyilvántartásba.
Az itt bejegyzcttcktól eltérő adatok csak a működési engedély módosítása után használhatók.

A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ADATAI:
Székhelye:

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Alapítási éve:

1904

Szakmai besorolása:

Megyei hatókörű városi múzeum

Gyűjtőköre (közérdekű muzeális kiállítóhely
esetén állandó kiállításának szakága és témája):

Régészet, történet, néprajz, ipar-és technikatörténet,
természettudomány, XIX-XXI. századi magyar és XX
XXI. századi kt.ilföldi képző-és iparművészet

Gyűjtőterülete:

Baranya megye közigazgatási területe

A kiállításban bemutatott vagy a gyűjteménybe
tartozó kulturális javak tulajdonosa:

Magyar i\.llam

A muzeális intézmény fenntartója:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormány1ata
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Budapest, 2020. augusztus 7.

3·

Á. "(�(
1

f

. ,

(

_;I \

AzEmbea Erőforrások l\!irusztéri uma Szervezeti és �Iúködés1
Szab�lyzatáról szólo 16/2018. (VII. 26.) E.\Ll\Il utasítás 1\folléklct 3. §
(8) bekezdése, val.múnt a 6. függelék IV. Kulturáhs ágazat cím A) pont
; 8. alpon11a alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
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Kassai Hajnal
főosztályvezetó
Múzeumi Főosztály

Pécs MJ. Város JegyzőJéhez
Érkezett:

2020 AU6 1 2,

B-JOapl(P-01.�
EMBERI ERÓFORRASOK
MINISZTÉRIUMA

Iktatószám: l'/13575-2 20WJ\IUZEUM
Hiv. szám: Ügyintéző: Benkó Döra
Telefonszám: + 36 (IJ 896-1858
Melléklet: 2 db
Tárgy: A Janus Pannonius .\lú:eum mriködési
engedélyének módosítása

Péterffy Attila polgármester úr
részére

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Pécs
Széchenyi tér 1.
7621
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérelmére, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmlivelődésröl szóló 1997.
évi CXL. törvény 40. § (l) bekezdése, továbbá az álfalános köziga=gatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 43. § (13) bekezdése. 81. § (1)-(2) bekezdése, 94. § (2) bekezdése és 97. § (1) bekezdése szerint
mellékelem a Janus Pannonius Múzeum MM/VJ/3575/2020 számon módosított működési engedélyét,
valamint az erről szóló határozatot.
A muzeális intézmény működtetéséhez sok sikert, eredményes munkát kívánok!
Budapest. 2020. augusztus 7.

A1. Emberi Eröforrások Minisztériuma szervezeti és müködési
szabályzatáról szóló 16 2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 6. függelék IV.
Kulturális ágazat cím A) pont 8. alpontja alapján az emberi erőforrások
mínisztcre nevében�r�rva,
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Kassai Hajnal
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' �, (�osztályvezetö
Múzeumi Föosztály

Cim: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., Te!: .. 36 1 795 1200, Fax: .. 36 17950022
E-mail: info@cmmi.gov.hu
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EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

MÚZEUMI FÖOSZTÁL Y
Ügyszám: Vl/3575-1/2020/MUZEUM
Ügyintéző: Benkő Dóra
Tárgy: muzeális intézmény működési
engedélyének módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., törLskönyvi azonosító
szám: 735616. képviseletre jogosult: Péterff) Attila polgármester) fenntartó (a továbbiakban:
ügyfél) által Janus Pannonius Múzeum (7621 Pécs, Káptalan u. 5., korábbi működési engedély
száma: MM/44525-1/2019) működési engedél) ének módosítása iránti kérelme alapján indult
eljárásban az emberi erőforrások minisLtere (a továbbiakban: hatóság) meghozta a következő

HATÁROZATOT
A hatóság a működési engedélyt a kérelemnek megfelelően, MMNl/3575/2020 számmal
módosítja.
A módosítás a muzeális intézmény székhelyét érinti.
A muzeális intézményekriil. a nyilvános könyvtári ellátásról és a kibmivelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 40. § (2) beke1désc alapján a működési engedély
módosítására irányuló eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

INDOKOLÁS
A hatóság a döntését
1. a Kult\. 40. § (1) és (4) bekezdése, valamint
2. a= általános közigazgauísi rendtartásról szóló 2016. é\ i CL. törvény 43. § (13) bekezdése, 81.
§ (1)-(2) bekezdése, 94. § (2) bekezdése és 97. § ( I) bekezdése
alapján hozta meg.
Budapest. 2020. augusztus 7.
A�J�l!lberi Eröforrások Minisztériuma Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló
@'2Q 018: .(VII. 26.) EMMI utasítás Melléklet 3. § (8} bekezdése, valamint a 6.
Sfiíggelék.'IV.1 Kulturális ágazat cím A} pont alpontja alapján az emberi eröfomisok
minisztere nevében e)iárva:
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müködési engedély
!

Melléklet:
Készült:
Kapják:
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ssai Hajnal
főosztályvezető

2 példányban
1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér I .}
2. Irattár

