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Szervezeti, személyzeti adatok 

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 

 

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

Hivatalos név (teljes név) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhely 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi 

számként, utóbbi esetben körzetszámmal, 

illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő 

számmal) 

+36 62 275 133 

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi 

számként, utóbbi esetben körzetszámmal, 

illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő 

számmal) 

+36 62 275 007 

Központi elektronikus levélcím info@opusztaszer.hu 

A honlap URL-je www.opusztaszer.hu 

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat 

elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, 

ügyfélfogadás helye, postacíme.) 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

Telefon: +36 62  275 133 (Előjegyzés) 

Fax: +36 62 275 007 

 

Telefon: +36 62 275 121 (Tourinform Iroda) 

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati 

vezető neve 

Ferencziné Kovács Éva 

 

Az ügyfélfogadás rendje Jegyelővétel: H-P 08.00-16.00 

 

Tourinform: H-P: 08.00-16.30, SZ-V: 09.00-

17.00 

 

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti 

egységek és vezetőik megnevezésével) 

SZMSZ 

 

Közzétételi egység: A szerv vezetői 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint 

testületi szerv esetén a testületi tagok neve, 

beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége 

(telefon, telefax, postacím, elektronikus 

Kertész Péter 

ügyvezető igazgató 

Tel./Fax: +36 62 275 243 

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 



levélcím) titkar@opusztaszer.hu 

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, 

beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége 

(telefon, telefax, postacím, elektronikus 

levélcím) 

Dr. Kiss Róbert Károly 

általános helyettes, igazgatási vezető 

+36 62 275 133/110 mellék 

kiss.robert@opusztaszer.hu 

 

Székely Lajos 

stratégiai csoportvezető 

+36 62 275 133/119 mellék,  

+36 70 443 9156 

szekely.lajos@opusztaszer.hu  

 

Jámbor Attila 

műszaki vezető 

+36 62 275 133/128 mellék 

+36 30 207 8304 

jambor.attila@opusztaszer.hu 

 

Turda Gábor 

operatív csoportvezető 

+36 62 275 133/124 mellék 

+36 30 822 7071 

turda.gabor@opusztaszer.hu  

 

Kodácz Emese Csengele                 

marketing csoportvezető 

+36 62 275 133/113 mellék 

+36 30 603 9013 

kodacz.csengele@opusztaszer.hu  

 

Tóth Antal 

múzeumi csoportvezető 

+36 62 275 133/201 mellék 

+36 30 982 3127 

toth.antal@opusztaszer.hu 
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1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 

 

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 

hivatalos neve  

Felügyelő Bizottság 

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi 

eszközei, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend listája 

Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 

A munka törvénykönyve (2012. évi I. tv.) 

A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. CXL. tv. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

tv. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. tv. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

tv. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. tv.  

Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

tv. 

A NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet.  

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről 

szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a 

kormányzati kommunikációs beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről 

szóló 247/2014. évi Korm.rendelet 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

 



Adat megnevezése Megjegyzés 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 

kiadványainak címei 

MEGVÁSÁROLHATÓ: 

A magyarok bejövetele (Körkép Társaság) 

A Feszty-körkép története 

Lépj be a múltba – fotóalbum 

Szer monostora és kora 

A középkori magyar agrárium 

Messzelátó hegy gyanánt szolgált 

Koronák, koronázási jelvények 

Napkelettől napnyugatig – parkismertető 

Jobbágyok, zsellérek, parasztok 

Tanyák, tanyai emberek Szeged vidékén 

1964-2000 

Mini-Feszty leporelló 

Árpád népe – múzeumpedagógiai oktatófilm 

 

INGYENES KIADVÁNYOK: 

Lépj be a múltba – történelmi időutazás 

Ópusztaszeren 

Rendezvénynaptár 

Látogatókalauz 

Pedagóguskalauz 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 

kiadványaihoz való hozzáférés módja 

Megvásárolható az Emlékpark 

ajándékboltjában, illetve elvihető a 

Tourinform iroda pultjáról. 

3. Gazdálkodási adatok 

 

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli 

törvény szerinti beszámolói 

2006.évi közhasznú jelentés 

2007. évi közhasznú jelentés 

2008. évi közhasznú jelentés 

2009. évi közhasznú jelentés 

2010. évi közhasznú jelentés 

2011. évi közhasznú jelentés 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók 

 

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak 

 

Adat megnevezése Megjegyzés 

A közfeladatot ellátó szervnél 

foglalkoztatottak létszáma 

Éves átlagos statisztikai állományi létszám: 

92 fő 

A vezetők és a vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére, és rendszeres 

juttatásai, valamint költségtérítése összesített 

összege és átlagos mértéke 

üvegzseb 
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