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1 Elnevezését megállapította az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum 
elnevezése módosításáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükséges szabályzatmódosításokról szóló 
CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
2 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló LV/2009. (IV. 27.) Szen. sz. és CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. 
határozatok rendelkezéseivel. 
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3Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa az ELTE Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend 42.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai 
Muzeális Közgyűjtemény (a továbbiakban rövidített nevén: Tatai Geológus Kert) Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
  
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Tatai Geológus Kert leírása 

1. §4 
(1) A tatai Kálvária-domb területét földtörténeti értékei alapján az Országos 

Természetvédelmi Tanács 1225/1958. számú határozatával nyilvánította védetté. A 
Természetvédelmi Hivatal 1971-ben az „Országos jelentőségű természetvédelmi terület” 
kategóriába sorolta. Közhasznúvá tételét és a Szabadtéri Geológiai Gyűjtemény 
kialakítását 1968-1994. között a Központi Földtani Hivatal (Magyar Állami Földtani 
Intézet) az állami tulajdon kezelőjeként a költségvetés terhére, fejlesztését 1994-től az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem használt, kezelt fenntartói tulajdonaként, pályázatok 
útján hajtotta végre.  

(2) A Tatai Geológus Kert tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. 

(3) A Tatai Geológus Kert szakmai (muzeológiai) felügyeleti szerve: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelős Államtitkársága, Muzeológiai Szakfelügyelet. 

(4) A Tatai Geológus Kert tevékenysége felett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen belüli 
szakmai felügyeletet a Természettudományi Kar látja el. A Tatai Geológus Kert 
természetvédelmi szakmai felügyeleti szerve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.  

(5) A Tatai Geológus Kert szervezeti besorolása: az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
rektorának közvetlen irányítása alatt működő önálló nem oktatási szervezeti egység és 
önálló gazdálkodási egység. Működésének pénzügyi forrásai: költségvetési normatív 
kutatástámogatás és saját bevétel. 

(6) A Tatai Geológus Kert székhelye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fekete út 2. 

(7) A Tatai Geológus Kert elhelyezkedése: Tata Kálvária-domb 2,8 ha bekerített terület, 
csatlakozó 3,5 ha szintén védett, „városi park” megjelölésű területtel. Építményei: Fülöp 
József kutatóház, fogadóépület, ősrégészeti bemutatócsarnok, bemutató bányavágat, 
fedett bemutató csillesor, melegház, felső műhely, felszíni raktárak, föld alatti raktár, 
felső pénztárépület. 

2. §5 
A Tatai Geológus Kert működtetésének célja: 

a) a tatai Kálvária-domb egyedülálló természeti (geológiai, hidrogeológiai, botanikai) 
értékeinek védelme és közcélú hasznosítása, 

b) a természet- és környezetvédelem módszertani kérdéseinek, továbbá a természeti, 
műemléki és épített környezet összefüggéseinek vizsgálata és bemutatása, valamint 

c) az ELTE alaptevékenységeinek segítése. 

                                                 
3 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
4 A paragrafust és az azt megelőző címet megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 
2013. VII. 2. napjától. 
5 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
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A Tatai Geológus Kert feladata 

3. §6 
7A Tatai Geológus Kert feladata 

a) 8részvétel az országos felsőfokú szakirányú képzésben (gyakorlati oktatással, 
diplomamunkák és PhD disszertációk készítésével stb.), 

b) a közoktatás támogatása tanulmányi csoportok fogadásával és szakmai vezetésével, 
c) a természettudományi és kulturális közismeret szintjének emelése 
d) 9a kálvária-dombi védett terület szakszerű, a mindenkori természetvédelmi és 

muzeológiai jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése. 
 

A Tatai Geológus Kert szervezeti rendje 

4. §10 
(1) A Tatai Geológus Kert vezetőjét az ELTE rektora nevezi ki: feladata a szervezeti egység 

szakmai tudományos működésének irányítása, fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, 
kapcsolattartás egyetemi és külső (államigazgatási, szakhatósági, média) szervekkel, 
pénzügyi tervezés és ellenőrzés, egyetemi és főhatósági jelentéskötelezettségek 
teljesítése, munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás. Munkáltatói jogokat gyakorol a Tatai 
Geológus Kert alkalmazottai felett, aláírási és utalványozási joga van az ELTE SzMSz-
ben foglaltak szerint. 

(2) A Tatai Geológus Kert gondnokának feladata a telephely őrzése és nyilvános 
üzemeltetése, látogatócsoportok előzetes balesetvédelmi oktatása és szakmai vezetése, 
pénztárkezelés, ennek és a működési ellátmánynak havonkénti pénzügyi elszámolása, 
park- és épület-karbantartás. Felelős a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok 
betartásáért és betartatásáért. 

 
A Tatai Geológus Kert működési szabályai 

5. §11 
(1) 12A védett területen feltárást, gyűjtést, kutatási és építési tevékenységet végezni kizárólag 

a természetvédelmi szakmai felügyeletet ellátó, területileg illetékes szakhatóságának 
írásos engedélye alapján lehet. 

(2) A telephely bemutató-programjai: 

a) 13a Kávária-domb 220 millió éves földtörténete, ősmaradványai (magyarázó 
táblákkal dokumentált, kiépített tanösvényen), 

b) Magyarország hegyépítő kőzetei (48 db nagyméretű monolit), 
c) Magyarország hasznosítható ásványi nyersanyagai (bányacsillékben), 

                                                 
6 A paragrafust megelőző címet megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. 
VII. 2. napjától. 
7 Felvezető szövegét megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. 
napjától. 
8 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
9 Beiktatta a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
10 A paragrafust és az azt megelőző címet megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 
2013. VII. 2. napjától. 
11 A paragrafust megelőző címet megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. 
VII. 2. napjától. 
12 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
13 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
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d) 14botanikai gyűjtemény (több mint 600 telepített, kisrészben őshonos növénnyel), 
e) újkőkori tűzkőbányászat a Kálvária-dombon (in-situ bányahelyek és ősrégészeti 

kiállítás védőcsarnokban), 
f) a Kálvária-domb kutatástörténete és tudománytörténeti jelentősége 1797-től 

napjainkig (időszakos kiállítás a Fülöp József Kutatóházban, a területen 3 
tudománytörténeti emléktáblával). 

(3) A bemutatóprogramhoz szervesen kapcsolódik négy védett műemlék rövid ismertetése is. 
(Kálvária szoborcsoport, Fellner kápolna, izraelita temető, sörétgyártó torony ipari 
műemlékként). 

(4) A telephely üzemelési szabályai: 

a) 15Nyitva tartási idő: április 1. és október 31. között keddtől péntekig 10–16 óráig, 
szombaton és vasárnap 10 órától sötétedésig, de legfeljebb 18 óráig. 

b) Látogatás: egyénileg és csoportosan, lehetőleg előzetes bejelentés alapján. Kívánatos 
csoportlétszám a környezeti feltételek miatt 10–15 fő. Balesetveszély miatt a terület 
csak szakvezetővel látogatható. A kiépített tanösvényekről letérni, kőzetet, 
ősmaradványt, növényt gyűjteni tilos. 

c) 16 A belépés díj ellenében történik, a belépődíjat az igazgató javaslatára a gazdasági 
főigazgató véleményének figyelembe vételével a rektor állapítja meg. Átvételét a 
pénztár számlával igazolja. Egyetemi tanulmányi csoportok, szakmai rendezvények 
és Tata város oktatási intézményei esetében a vezető engedélyezheti díjmentes 
belépésüket. 

d) 17A kutatóház kétfős szálláshelyét az ELTE oktatói és hallgatói kiküldetési 
rendelvénnyel térítésmentesen, látogatók az ELTE Rektori Hivatal Főtitkárság 
engedélye alapján térítéssel vehetik igénybe. 

 
A Tatai Geológus Kert fejlesztési irányai 

6. §18 
19Amennyiben annak anyagi és technikai feltételei adottak, a Tatai Geológus Kert működése 
során az alábbi fejlesztési irányokat kell kiemelten figyelembe venni: 

a) hidrogeológiai és szpeleológiai bemutató kiépítése (a meglévő, de látogatók elől 
elzárt Megalódus-barlangra és a lefúrt karsztvízszint-figyelő kútra alapozva), 

b) környezetvédelmi monitoring állomás létesítése a talaj-, víz- és légszennyezés 
országos észlelési hálózatához csatlakoztatva, az ELTE TTK rendszerében, 

c) oktatási és idegenforgalmi propaganda javítása hazai viszonylatban a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkhoz, nemzetközileg pedig az UNESCO-GEOPARK programjához és 
szervezetéhez kapcsolódóan.  

 
 

                                                 
14 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
15 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
16 Az 5. § (4) bekezdés c) pont első mondatát módosította az ELTE SzMSz I. kötetének 4.t. és 4.b. számú 
mellékletének módosításáról szóló LV/2009. (IV. 27.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. V. 1. napjától. 
17 Megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. napjától. 
18 A paragrafust megelőző címet megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. 
VII. 2. napjától. 
19 Felvezető szövegét megállapította a CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2013. VII. 2. 
napjától. 
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Záró rendelkezések 

7. § 
(1) A jelen szabályzat 2006. október 1. napján lép hatályba. 

(2) A jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Tatai Természetvédelmi Terület és 
Szabadtéri Geológiai Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
szóló 10/2005. (VII. 10.) számú rektori utasítás. 

 
 
Budapest, 2006. szeptember 18. 
 
 
 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
     rektor 

 


