
TOMORY LAJOS MUZEUM
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA
BUDAPEST
2021

TOMORY LAJOS MUZEUM
1181 Bp., Margo Tivadar ulea 116-118.

ErkM21Jl,JJ
QJO),,:J!itPJ

IKTATO ZAM

Mell.: ...................db
(l)

El6ad6

1



Tartalom
I. Altalanos rendelkezesek 4

1. A szervezeti es mukiidesi szabalyzat celja 4

2. A szervezeti es mukiidesi szabalyzat hatalya 4

3. A Szervezeti es Mukiidesi Szabalyzatot meghataroz6 jogszabalyok .4

II. Az intezmeny alapadatai es jogallasa 5

1. Adatok S

2. A Muzeum jogeliid intezmenyei 5

3. A kiiltsegvetesi szerv szakmai besorolasa 5

4. Fenntart6ja, az alapit6i jog gyakorl6ja 6

5. A kiiltsegvetesi szerv mukiidesi kiire 6

6. A kiiltsegvetesi szerv jogallasa, jogkiire, besorolasa, gazdalkodas m6dja, kepviselete 6

III. A Tomory lajos Muzeum feladatai 6

1. Szakmai besorolasa, gyujtiikiire es gyujtiiterOlete 6

2. Alapfeladatok .....................................................................•.........•.........•.........•............................... 6

3. Muzeumi feladatok 7

4. A tevekenysegek forrasa 7

5. A kiiltsegvetesi szerv iranyitasa 7

6. A kiiltsegvetesi szerv kepviseletere jogosultak 7

7. A feladatellatast szolgal6 vagyon es vagyon feletti rendelkezesi jog 8

8. A kiiltsegvetesi szerv mOkiidese 8

9. A kiiltsegvetesi szerv gazdalkodasa 8

IV. Szervezeti felepites 8

1. A kiiltsegvetesi szerv altai foglalkoztatottak jogviszonya: 8

2. A Tomory lajos Muzeum szervezeti feJepitese 9

3. Az intezmeny vezetese es az igazgat6 feladatai 9

3.1. A Muzeum igazgat6janak fiibb feladatai es hataskiirei 9

3.2. Az igazgat6helyettes feladatai es hataskiirei 10

4. Az intezmeny munkatarsainak feladatai 11

5. Az utasitasi jog gyakorlasa, helyettesites 13

6. A belsii iranyitas eszkiizei, kapcsolattartas 13

7. Az intezmenyi munka iranyitasat segitii f6rumok 13

8. Belsii kontrollok 14

9. Kapcsolattartas kOisii szervekkel 15

2



10. A munkavegzes fObb szabalyai 15

V. A mLikodes rendje 15

1. Munkaterv 15

2. Az intezmeny es telephelyei nyitva tartasa: 16

3. A munkavegzes rendje 16

4. Munkaido 16

5. Szabadsag , 16

6. A munkavegzes teljesftese, munkakori kotelezettsegek, hivatali titok megorzese 17

7. A karterftesi kotelezettseg 18

8. Nyilatkozat tomegtajekoztat6 szervek reszere 18

9. A helyettesftes rendje 18

10. Munkakorok atadasa 18

11. Tovabbkepzes 19

12. Kozlekedesi koltsegterites 19

13. Sajat gepkocsi hasznalata 19

14. Belyegzok hasznalata, kezelese 19

15. Az iratkezeles rendje 20

VI. A Muzeum szakmai mukodese 20

1. Egysegei: 20

2. Szakfeladatai: 20

3. A muzeumi anyag kezelese 21

4. A Muzeum kfallftasi tevekenysege 25

VI. A munkavallal6k erdekkepviselete 26

A Tomory Lajos Muzeum Szervezeti es MLikodesi 5zabalyzatanak mellekletei: 26

Zaradek 26

3



I. Altalanos rendelkezesek

1. A szervezeti es mLikodesi szabalyzat celja

A szervezeti es mLikiidesi szabalyzat celja (a tovabbiakban: SZMSZ), hogy a Budapest F6varos XVIII.
kerulet Pestszentl6rinc - Pestszentimre Onkormanyzata altai kiadott Tomory Lajos Muzeum Alapit6
Okirataban meghatarozott feladatokat reszletesen kifejtse, meghatarozza az intezmeny szervezeti
felepiteset, az intezmeny mLikodesenek bels6 rendjet, a kUls6 kapcsolatait, annak erdekeben, hogy a
jogszabalyokban es az intezmeny Alapit6 Okirataban rogzitett cel- es feladatrendszer megval6sithat6
legyen. Riigziti az iranyitas eszkiizeit, a munkaltat6i jogok gyakorlasat, a munkavegzes f6bb szabalyait
es a folyamatba epitett vezet6i ellen6rzes szabalyait.

Z. A szervezeti es mLikodesi szabalyzat hatalya

Hatalya kiterjed a Tomory Lajos Muzeum valamennyi munkavallal6jara, valamint a munkavegzesre
iranyul6 egyeb jogviszonyban lev6, valamennyi szemelyre es a Muzeum altai nyujtott
szolgaltatasokat igenybe vev6kre.
Az SZMSZ az Alapit6 Okirattal es a kiegeszit6 szabalyzatokkal egyutt ervenyes.
A Szervezeti es MLikodesi Szabalyzat a fenntart6 j6vahagyasavallep eletbe es visszavonasig, i1letve
m6dositasaig ervenyes.

3. A Szervezeti es MLikodesi Szabalyzatot meghataroz6 jogszabalyok

- 2012. evi I. tiirveny a munka torvenykonyver61 (a tovabbiakban Mt.)

2013. evi V. ttirveny a Polgari Ttirvenyktinyvr61 (Ptk.)

2020. evi XXXII. tiirveny a kulturalis intezmenyekben foglalkoztatottak ktizalkalmazotti
jogviszonyanak atalakulasar61, valamint egyes kulturalis targyu tiirvenyek m6dositasar61

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturalis intezmenyben foglalkoztatottak munkaktireir61 es
foglalkoztatasi ktivetelmenyeir61, az intezmenyvezet6i palyazat lefolytatasanak rendjer61, valamint
egyes kulturalis targyu rendeletek m6dositasar61

1997. evi CXL. ttirveny a muzealis intezmenyekr61, a nyilvanos ktinyvtari ellatasr61 es a
ktizmLivel6desr61

2001. evi LXIV. ttirveny a kulturalis tirtikseg vedelmer61

1999. evi LXXVI. ttirveny a szerz6i jogr61

117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a 1999. evi LXXVI. tiirveny 38. §-anak (5) bekezdeseben
szabalyozott szabad felhasznalas eseteben a nyilvanossag egyes tagjaihoz val6 ktizvetftes es a
szamukra hozzaterhetOve tetel m6djanak felteteleinek meghatarozasar61

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztr6fak elleni vedekezes es a polgari vedelem agazati
feladatair61

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzealis intezmenyekben folytathat6 kutatasr61

20/2002. (X. 4.) NKOM rendelet a muzealis intezmenyek nyilvantartasi szabalyzatar61

2003. evi CXXV. ttirveny az egyenl6 banasm6dr61 es az eselyegyenl6seg el6mozditasar61 (Ebktv.)

2007.evi CLiI. ttirveny az egyes vagyonnyilatkozat-teteli ktitelezettsegekr61

2011. evi CXCV. ttirveny az allamhaztartasr61 (Aht.)

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasr61 sz616 tiirveny vegrehajtasar61 (Avr.)

19/2015. (IV.2.) EMMI rendelet a muzeumi letetr61

51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzealis intezmenyek nyilvantartasaban szerepl6 kulturalis
javak revizi6jar61 es selejtezeser61

370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet a ktiltsegvetesi szervek bels6 kontrollrendszerer61 es bels6
ellen6rzesr61

376/2017. (XI1.11.) Korm. rendelet a muzealis intezmenyek muktidesi engedelyer61
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II. Az intezmeny alapadatai es jogallasa

1. Adatok

Neve: Tomory Lajos Muzeum (a tovabbiakban Muzeum)
5zekhelye: 1181 Budapest, Marg6 Tivadar utca 116-118.
Az intezmeny alapito okiratanak kelte: 2018.02.07.
tinkormanyzati hatarozat szama: 373/2017.(XII.14.)
Alapito okirat szama: 22/196-3/2021.
T6rzsk6nyvi azonosito szam: 838575
Adoszam: 15838571-1-43
K5H statisztikai szamjel: 15838571-9102-322-01
5zamlavezeto bank neve: K&H BANK
Banksza mlaszam: 10401024-00031287-00000003

Bankszamla feletti rendelkezes rendje
Budapest Fovaros XVIII. Kerulet Gazdasagi Ellato 5zolgalattal (a tovabbiakban: GE5Z) megkiitOtt
munkamegosztasi szerzodesben szabalyozott modon t6rtenik.

Telephelyek:

Tomory Lajos Muzeum irodai 1181 Budapest, Kondor Bela setany 10.
Muzeumi raktar (nagytargyi) 1182 Budapest, Ulloi ut 517.

Muzeumi raktar (atmeneti) 1181 Budapest, Csontvary utea 15. f61dszint 5.
Muzeumi raktar (muveszeti) 1181 Budapest, Baross utea 13. f61dszint 1.

Havanna Kiallitohely 1181 Budapest, Havanna utca 9. f61dszint 2. (vagy 317.)
Muzeumpedagogiai foglalkoztato 1181 Budapest, Havanna utea 9. fOldszint 318.
Muzeumsarok kiallitohely 1183 Budapest, 5zent Larine setany 2.

Kossuth teri pavilon - kiallitohely (Pavilon Galeria) 1183 Budapest, Kossuth ter 6.
1181 Budapest, Madaeh Imre utea 49.

A Tomory Lajos Muzeum oni3116 kozgyujtemenykent tevekenykedik.
Alapitas eve: 2018.
A muzeum muk6desi engedelyeinek szama:
Tomory Lajos Muzeum: TerM/24026/2016. Muzeumsarok kiallft6hely: MK/10846/2010.

2. A Muzeum jogelod intezmenyei

Alapitasi eve: 1983.
Alapito neve: Budapest Fovaros XVIII. keruleti Tanacs
Elnevezes: XVIII. kerUieti Pedagogiai es Helyt6rteneti Gyujtemeny
1990. tinallo muzealis intezmeny, muk6desi engedelye: MK/b/74.
1994. tisszevonjak a Pedagogiai Intezettel, a Pedagogiai Intezet es HelytOrteneti Gyujtemeny neven
muk6do intezmenyen be lUi az M/b/95. szamon kiadott engedelye tovabbra is a XVIII. keruleti
Pedagogiai es Helyt6rteneti Gyujtemeny nevre szol.
2010. Letrej6n filiaja Muzeumsarok kiallit6hely neven (MK/l0846/2010).
2012. A Kondor Bela K6z6ssegi Haz es Intezmenyei telephelye Tomory Lajos Pedagogiai es
Helyt6rteneti Gyujtemeny neven (MGY/12689/2012).
2016. Megkapja a muzeumi muk6desi engedelyt Tomory Lajos Muzeum neven.
2018. tinallo muzealis intezmeny.

3. A koltsegvetesi szerv szakmai besorolasa

Teruleti muzeum
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4. Fenntart6ja, az alapit6i jog gyakorl6ja

Budapest Fovaros XVIII. kerOlet Pestszentlorinc-Pestszentimre Onkormanyzata Kepviselo-testOlete
(1184 Budapest, Olloi ut 400.)

5. A kiiltsegvetesi szerv mukiidesi kiire

Budapest, XVIII. kerOlet, Pestszentlorinc-Pestszentimre kiizigazgatasi terOlete

6. A kiiltsegvetesi szerv jogallasa, jogkiire, besorolasa, gazdalkodas m6dja, kepviselete

a) jogi szemelyisege: tinall6 jogi szemely
b) tevekenyseg szerinti besorolasa: ktizszolgaltat6 kiiltsegvetesi szerv, kiizintezmeny
c) gazdalkodasi besorolasa: tinall6an muktido tinkormanyzati ktiltsegvetesi szerv, eves ktiltsegveteset
a kepviselotestOlet hagyja j6va, eloiranyzata felett teljes jogktirrel rendelkezik, penzOgyi-gazdasagi
feladatait a XVIII. kerOleti GESZ latja el
d) bergazdalkodasi jogktire: tinall6 ber- es letszamgazdalkod6. Vezetoje a vonatkoz6 jogszabalyok
alapjan gyakorolja a munkaltat6i jogokat
e) vezet6je az igazgato

III. A Tomory Lajos Muzeum feladatai

A kiiltsegvetesi szerv kiizfeladatot latel: a helyi tinkormanyzatokr61 sz616 2011.evi CLXXXIX.
ttirveny, valamint a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos ktinyvtari ellatasr61 es a ktizmuvelodesrol
sz616 1997. evi CXL. ttirveny alapjan.
A jogszabalyban meghatarozott kiizfeladata
A muzeum a kulturalis javak tudomanyosan rendszerezett gyujtemenyeibol all6 muzealis intezmeny.
Feladata a gyujtoktirebe tartoz6 kulturalis javak (targyi, kepi, frasos, hang- es egyeb forrasanyag) es az
ehhez kapcsol6d6 kulturalis ertekkel bir6 informacf6k felkutatasa, gyujtese, orzese, nyilvantartasa,
kezelese, allagmeg6vasa es vedelme, tovabbil tudomanyos es ismeretterjeszto feldolgozasa es az
eredmenyek ktizzetetele.

1. Szakmai besorolasa, gyujtokiire es gyujtoteriilete

A Tomory Lajos Muzeum szakmai besorolasa: teruleti muzeum
Gyujtoktire: ttirtenet, oktatasttirtenet, gyermekkor vilaga, kepzomuveszet
GyujtoterOlete: Budapest XVIII. kerOletenek (Pestszentlorinc-Pestszentimre) ktizigazgatasi terOlete
A Muzeumsarok kfallft6hely szakmai besorolasa: ktizerdeku muzealis kfallit6hely (alapftasf eve: 2010)
Gyujtoktire: ttirtenet, Budapest XVIII. kerOietenek ttirtenetet bemutat6 alland6 es fdoszakf kiallitasok

2. Alapfeladatok

Az intezmeny fotevekenysegenek allamMztartasi szakagazati besorolasa:
910200 Muzeumi tevekenyseg

A kiiltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanyzati funkcf6 szerinti megjeliilese:

kormc'myzati korm6nyzoti funkci6 megnevezese
funkci6sz6m

1 082042 Ktinyvtari allomany gyarapftasa, nyilvantartasa

2 082043 Ktinyvtari allomany feltarasa, megorzese, vedelme

3 082061 Muzeumi gyujtemenyi tevekenyseg

4 082062 Muzeumi tudomanyos feldolgoz6 es publikaci6s tevekenyseg

5 082063 Muzeumi kiallitasi tevekenyseg

6 082064 Muzeumi ktizmuvelodesi, ktiztinsegkapcsolati tevekenyseg

7 083020 Ktinyvkiadas

8 083030 Egyeb kiad6i tevekenyseg
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3. Muzeurni feladatok

A Tornory Lajos Muzeum az 1997. evi CXL. t6rveny alapjan terOleti muzeum.

Kulturalis szolgaltatasaival, allando es idoszaki kiallftasokkal, valamint a hozzajuk kapcsolodo
muzeumpedagogiai tevekenyseggel, csaladi- es k6z6ssegi programokkal, szakmaf rendezvenyekkel- a
miner szelesebb k6rO hozzMeres erdekeben - szolgalja a tarsadalom tagjainak mOvelodeset, a formalis
es nem formalis oktatas celjait, a szabadido hasznos eltaltesenek lehetOsegevel segfti az egesz eleten
at tarto tanulas folyamatat.

- A telepOles k6rnyezeti, szellemi, mOveszetf ertekeinek, hagyomanyainak feltarasa, megismertetese,
a helyi k6zmOveiodesi szokasok gondozasa, gazdagitasa.

- Helyt6rteneti kutatas: elsosorban az utobbi evszazadok kerOleti vonatkozasu t6rteneti, tarsadalom
es kulturalis antropologiai folyamatainak megismerese, dokumentalasa budapesti, orszagos es
nemzetk6zi 6sszefOggesben.

- A kerOietben elo, vagy ahhoz k6todo kiemelkedo szemelyisegek, csaladok hagyateki anyagainak
gyOjtese, feldolgozasa, bemutatasa.

- MOtargyvedelem: kerOleti vonatkozasu, muzealis ertekO ipar- es kepzomOveszeti, technikat6rteneti
alkotasok, eletmod-t6rteneti dokumentumok, hagyatekok mentese, gyOjtese, vedelme,
restauralasa.

- Helyt6rteneti tudomanyos, modszertani kutato- es publikacios munka vegzese, szakmai tamogatas
nyujtasa kOlso kutatok reszere, kutatoszolgalat es nyilvanos helyt6rteneti szakk6nyvtar
mOk6dtetese.

- KerOieti es egyeb muzealis ertekek bemutatasa, allando es idoszaki kiallitasok rendezese, fogadasa,
kulturalis rendezvenyek szervezese, tartasa.

- Reszvetel a gyOjtok6rrei 6sszefOggo k6zoktatasban, a helyismereti oktatasban es annak
modszertani fejleszteseben.

- A nyilvantartas es egyeb adatok szamftogepes feldolgozasa, helyt6rteneti nyilvanos adatbazisok
letrehozasa, forgalmazasa.

- Helyt6rteneti digitalis tartalmak fejlesztese, kiadvanyok keszftese, i1letve ilyenek keszfteseben valo
k6zremOk6des.

- Helyt6rteneti ertekek vedelmere, mentesere, nepszerOsftesere szervezodo professzionalis
intezmenyekkel es autonom polgari csoportokkal, kulturaHs celu civil szervezetekkel vale
egyOttmOk6des, tamogatas, befogadas.

4. A tevekenysegek forrasa

Az alaptevekenysegek forrasa az intezmeny szamara a fenntarto altai evente rendeletben jovahagyott
k6ltsegvetes, valamint az intezmeny bevetelei. Ezt egeszfti ki az allamhaztartas alrendszereitol es mas
forrasbol kapott (nyert), atvett penzeszk6z.

5. A koltsegvetesi szerv iranyitasa

- T6rvenyessegi felOgyeletet Budapest Fovaros XVIII. kerOlet Pestszentlorinc-Pestszentimre
Onkormanyzata Kepviselo-testOlete, illetve jegyzoje latja el.
- Az intezmenyi mOk6des iranyitasat Budapest Fovaros XVIII. kerOiet Pestszentlorinc-Pestszentimrei
Polgarmesteri Hivatal Tarsadalmi Kapcsolatok Foosztalya latja el.
- Szakmai iranyito szerve az Emberi Eroforras Miniszteriuma Muzeumi Foosztalya.

6. A koltsegvetesi szerv kepviseletere jogosultak

Az intezmenyt allamigazgatasi, tarsadalmi szerveknel, valamint mas jogi es termeszetes szemelyekkel
szemben a kinevezett igazgatoja kepviseli. Akadalyoztatasa eseten az intezmeny szakmai Ogyeit erintO
esetekben az altala kijel61t szakalkalmazott helyettesiti.
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Hosszabb tavollete eseten a kepviseletet atruhazhatja irasbeli meghatalmazassal beosztottjara, a
helyettesitesi rend alapjan.

7. A feladatellatast szolgalo vagyon es vagyon feletti rendelkezesi jog

a. Ingatlan vagyon
- a 150230/16 helyrajzi szamu 6478 m' mereta telek es a rajta all6 387,4 m' nagysagu epulet (Marg6

T. u. 116-118.). Kiveve az ingat/anban je/enleg az onkarmanyzat iizemelteteseben leva szacialis
berJakast (70 m2).

- a 151159/10 helyrajzi szam alatti all6 720 m' alapteruleta epulet egy resze (Kondor B. setany. 10.).
Az ingat/ant kozosen hasznalja a Tamary Lajos Muzeum 0 Favarosi Pedogagiai Szokszolgalat XVIII.
keriileti Tagintezmenyevel.

- a 149920 helyrajzi szam alatti 77 m' alapterUieta epuletresz (Olloi ut 517.)
- a 151126/16/A/5 helyrajzi szamu 23 m' alapteruleta helyiseg (Csontvary utea 15. fsz. 5.)
- a 151126/4/A/317 helyrajzi szamu 63 m2 alapteruleta helyiseg (Havanna utea 9. fsz. 2. vagy 317.)
- a 151126/4/A/318 helyrajzi szamu 72 m' alapteruleta helyiseg (Havanna utea 9. fsz. 318.)
- a 150987 helyrajzi szam alatti 45 m' alapteruletO epuletresz (Baross utea 13. fsz. 1.)
- a 155447/17/A/85 helyrajzi szamu 136 m' alapterUieta epuletresz (Szent Larine setany 2.)
- a 155422 helyrajzi szam alatti 22 m' alapteruletO epUietresz (Kossuth ter 6.)
- a 152090 helyrajzi szam alatti 943 m' alapterUieta ingallan (Madaeh Imre utea 49.)

Az intezmeny vezetoje a rendelkezesre all6 vagyont nem jogosult elidegeniteni, illetve biztositekkent
felhasznalni.
b. Muzealis targyak
Budapest Fovaros XVIII. kerulet Pestszentlorine-Pestszentimre Onkormanyzatat, i1letve nemzeti
kineskent a Magyar Aliamot i1letik meg.
c. Egyeb ingosagok, berendezesi targyak, targyi eszk6z6k
A Tomory Lajos Muzeum az ingatlanokat es a e) pontban szereplo leltar szerinti vagyontargyakat
feladatainak ellatasahoz a hatalyos 6nkormanyzati Vagyonrendelet alapjan hasznalhatja.

8. A k61tsegvetesi szerv muk6dese

Az intezmeny muktidesi rendjet szervezeti es muk6desi szabalyzatban kell meghatarozni.
A szervezeti es muktidesi szabalyzatot a mindenkor hatalyos ktizmuvelodesi rendelet alapjan az
Oktatasi, Ktizmuvelodesi, Sport, Ifjusagi es Nemzetisegi Bizottsag hagyja j6va.

9. A k61tsegvetesi szerv gazdalkodasa

Onkormanyzati ktiltsegvetesi szerv, eves ktiltsegveteset a kepviselo-testOlet hagyja j6va, eloiranyzata
felett teljes jogktirrel rendelkezik. Az Intezmeny reszben tinall6 gazdalkodasu: a 2011. evi CXCV.
ttirveny (Aht.) es annak vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) szerinti
feladatok ellatasa a Budapest Fovaros XVIII. kerulet Gazdasagi Ellat6 Szolgalat (1181 Budapest,
Varoshaz utea 16., ad6szam: 15518400-2-43, KSH: 15518400 8411 322 01) gazdasagi szervezettel
rendelkezo ktiltsegvetesi szerv gazdalkodasi jogktin?be utaIta. Az Intezmeny gazdalkodasa a Gazdasagi

Ellat6 Szolgalattal megktittitt munkamegosztasi szerzodesben szabalyozott m6don ttirtenik.

IV. Szervezeti fell!pites

1. A ktiltsegvetesi szerv altai foglalkoztatottak jogviszonya:

a. Az igazgato megbizasi rendje

- Az intezmeny igazgat6jat - az MI., valamint a kulturalis intezmenyben foglalkoztatottak
munkaktireirol es foglalkoztatasi ktivetelmenyeirol, az intezmenyvezetoi palyazat lefolytatasanak
rendjerol, valamint egyes kulturalis targyu rendeletek m6dositasar61 sz616 39/2020. (X. 30.) EMMI
rendelet alapjan, palyazat utjan - a kerulet tinkormanyzatanak Kepviselo-testOlete bizza meg,
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legfeljebb 5 evig terjed6 hatarozott id6re. A palyaztatassal kapcsolatos feladatokat a Jegyz61atja el.

Az egyeb munkaltatoi jogokat a Polgarmester gyakorolja.
b. Egyeb foglalkoztatottakjogviszonya: munkaviszony a munka tOrvenyk6nyver61 szolo 2012. evi I. t6rveny

es a Polgari T6rvenyk6nyvr61 szolo 2013. evi V. t6rveny szerinti foglalkoztatas (pl.: megbizasi jogviszony)
alapjan. Az igazgatohelyettes megbizas alapjan latja el feladatait.

2. A Tomory Lajos Muzeum szervezeti felepftese

A Tomory Lajos Muzeum Alapito Okirataban megjel61t feladatainak ellatasahoz szOkseges

munkavallaloi statusz: 11,75 f6 az alabbi szervezeti abra szerinti megoszlasban.

Igazgat6

Igazgat6helyettes

munkaiigyl/mOszaki el6adO

adminisztrator/gazdasagi

iigyintez6

takarft6\

\ ~,............::---.
_ mutargyvedelmi

munkatars

f Ii;"""":'"
/rendszergazdagyujtemenykezel6

t6rtenesz muzeol6gus

muveszett6rtenesz muzeologus

t6rtenesz k6nyvtaros

muzeumpedagogus

k6zmuvel6desi munkatars/Pr

Az intezmeny mereteb61 adodoan a szervezeti abraban szerepl6, k0l6n megjel61t feladatk6r6k k6z01 a
mutargyvedelmi munkatarsi, es a munkaOgyijmuszaki el6adoi feiadatokat gyujtemenykezel6i munkaja
mellett egy munkatars latja el, az aktualis feladatokhoz igazitva. A munkaOgyi kivetelevel a masik

harom munkak6r feladatai olyan mertekben 6sszefOggnek, hogy erre kOl6n ember vagy kOls6s
alkalmazasa jelent6sen rontana a hatekonysagot (raadasul a munkatarsnak mindharom terOlethez

megvan a szukseges vegzettsege), a munkaOgyi feladatok pedig id6szakosak es csak a munkaid6 t6rt
reszet kepezik.

3. Az intezmeny vezetese es az igazgato feladatai

3.1. A Muzeum igazgatojanak febb feladatai es hataskorei

A Muzeum elen all6 igazgat6 vezeti a Muzeumot, iranyitja annak egesz tevekenyseget es ezert egy
szemelyben feleles.

Szemelyes hatask6rebe tartoznak azok az Ogyek, amelyeket a jogszabalyok kifejezetten oda utalnak,
illet61eg a jogszabaiyok szerint a Muzeum feladatk6rebe tartoz6 Ogyek k6z01 azok, amelyekben a
d6ntest maganak tartja fenn.

Az igazgato febb feladatai

- az intezmeny vezetese, kepviselete;

az intezmeny szakmai es gazdasagi muk6dese valamennyi terOletenek tervezese, szervezese,

iranyitasa es ellen6rzese;

a muzeum strategiai tervenek elkeszitese,

a feladatmegosztas rendjenek elkeszitese (munkarend, k6telezettsegvallalas, kiadmanyozas,
helyettesites) a jogk6r6k meghatarozasaval;

gondoskodas az intezmeny munkatervenek es k6itsegvetesenek elkesziteser61, azok
vegrehajtasarol beszamol6 keszitese;
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- a rendelkezesre all6 koltsegvetes alapjan az intezmeny mukodesehez szukseges szemelyi es targyi
feltetelek biztositasa;

- az intezmeny mukodeset erinto jogszabalyokban, onkormanyzati rendeletekben es dontesekben a
vezetO reszere eloirt feladatok ellatasa;

- gondoskodas az intezmeny SZMSZ-enek, kotelezoen eloirt szabalyzatainak, tovabba az intezmeny
mukodeset segito egyeb szabalyzatok, rendelkezesek, jelentesek elkesziteserol;

- szakmai tevekenyseg iranyitasa, koordinalasa, ilyen tevekenyseg vegzese;

- szakmai innovaci6k elokeszitese, lebonyolftasa;

- az intezmenyi kiadvanyok szerkesztese;

- havonta legalabb egyszer munkaertekezlet tartasa;

- gondoskodas a k6ltsegvetes ismereteben az intezmeny takarekos gazdalkodasar61, palyazati es
tamogatasi lehetosegek keresese, gondoskodas a nyertes palyazatok es a tamogatasi szerzodesek
vegrehajtasar61, elszamolasar61;

- belso ellenorzes kialakitasa, megfelelo mukodtetese es fUggetlensegenek biztositasa;

- a fegyelmi jogkor gyakorlasa a kulon jogszabalyban meghatarozottak szerint.

Az igazgat6 fobb hataskorei
gyakorolja a munkaltat6i jogokat,

dont az intezmeny mukodesevel kapcsolatban minden olyan ugyben, amelyet jogszabaly vagy
kollektiv szerzodes, szabalyzat nem utal mas hataskorebe,

egyeztetesi kotelezettseg terheli a munkavallal6k foglalkoztatasara, elet- es munkakorulmenyeire
vonatkoz6 kerdesek tekinteteben,

vezetesi feladatait a helyettessel egyutt gyakorolja;

ellatja az intezmeny kepviseletet a fenntart6val, ill. harmadik szemelyekkel kapcsolatban,

evente beszamol Budapest Fovaros XVIII. kerulet Pestszentlorinc-Pestszentimre Onkormanyzata
Kepviselo-testiiletenek, mint az intezmeny alapit6janak, a munkaterv es a koltsegvetesi terv
vegrehajtasar61. Kapcsolatot tart a felUgyeletet ellilt6 szervekkel, azok kepviseloivel.

A Tomary Lajos Muzeum igazgat6ja felelos

- a jogszabalyok es a belso szabalyzatok betartatasaert,

- a belso szabalyozas kialakitasaert es naprakeszen tartasaert,

- a szakmai munkaert,

- a munkavegzes egeszseges es biztonsagos felteteleinek megteremteseert,

- a munkakori leirasaban foglaltak szerinti munkavegzesert,

- az intezmeny gazdalkodasaert, vagyonvedelmeert,

- a belso kontrollrendszer letrehozasaert, mukodteteseert es fejleszteseert az allamhaztartasert
felelos miniszter altai kozzetett m6dszertani utmutat6k figyelembevetelevel.

3. 2. Igazgat6helyettes

Fiiggelmi kapcsolata: az igazgat6.
Altalanossagban: helyettesiti az igazgat6t, illetve ellatja az igazgat6 altai meghatarozott feladatokat.
Munkajat az igazgat6 utasitasai szerint vegzi. Biztositja az intezmeny tevekenysegenek
folyamatossagat, ezert az igazgat6 tart6s tavolleteben teljes utasitasi, alairasi es munkaltat6i
jogosultsaga van.
A kovetkezo feladatokat kell ellatnia:

szakmai, penziigyi es gazdasagi iigyekben - a jogkorjegyzeknek megfeleloen - utasitasi es alafrasi
jogosultsaga van az igazgat6 tavollete eseten,
A muzeum szakmai munkajanak koordinalasa, ellenorzese es feliigyelete:
az igazgat6val egyeztetve nagyobb, egybefiiggo szakmai feladatokra (pI. epitett alland6 es idoszaki
kiallftasok es az ezekhez kapcsol6d6 kozmuvelodesi es muzeumpedag6giai, szallftasi, epitesi,
csomagolasi es szervezesi feladatok) munkacsoportot alakit, azt onall6an koordinalja,
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muzeum gyOjtemenyeinek allapotar61, nyilvantartasair61, az ezzel kapcsolatos rovid es hosszu tavu
feladatokr61 folyamatosan tajekoz6dik, illetve javaslatot tesz, javaslatot tesz az eroforrasok
hatekony kihasznalasara, a rovid es hosszu tavu feladattervekre,
koordinalja es felOgyeli a kiallft6termi Ogyeletek beosztasat,
elokesziti az intezmeny munkatervenek es beszamol6janak anyagat, a munkaterv osszeallitasakor
arra javaslatokat tesz,

- gyOjti es osszeallftja az intezmeny statisztikai adatsorait, rendszeresen ellenorzi, hogy a kijelolt
munkatars megfeleloen vezeti-e azokat,
elokesziti az intezmeny mOkodesehez sZOkseges dokumentumokat, szakmai anyagokat,
szabalyzatokat, ezek tartalmara javaslatot tesz, illetve kozzetetelOkrol gondoskodik,
ellenorzi es ertekeli a munkavallal6k munkakorOlmenyeinek alakulasat, ezzel kapcsolatban
javaslatokat tesz.

Tovabbi feladata igazgat6helyetteskent:
segiti az intezmeny alapfeladatainak ellatasahoz sZOkseges megfelelo szakmai felkeszOltsegO
munkavallal6k foglalkoztatasat, javaslatot tesz azok szakmai tovabbkepzesere
kivizsgalja az intezmeny tevekenysegevel kapcsolatos panaszokat, kozerdekO bejelenteseket.
az Igazgat6 iranyitasa ala tartoz6 tevekenysegek felOgyeletet, iranyitasat az Igazgat6 megbizasa
alapjan ellatja;
adott tevekenysegeknel elkesziti, iIIetve ellenorzi a muzeum szakmai szabalyz6it, utmutat6it, a
m6dositasok alapjan a feladat es munkakor valtozasokat elkesziti, illetve elkeszitteti;
az igazgat6 megbizasa alapjan kepviseli az intezmenyt kOiso szervek, szemelyek elott, kapcsolatot
tart a szakmai, tarsadalmi es erdekkepviseleti szervekkel, hat6sagokkal, az egyOttmOkodo
tarsintezetekkel,
gondoskodik az intezmeny rendeltetesszerO hasznalatar61, a vagyonvedelemrol es
vagyongazdalkodasr61, a jogszabalyokban eloirt adatszolgaltatasi es beszamolasi kotelezettsegek
hataridore tOrteno teljesiteserol.
Biztositja az ellenorzesi rendszer kiepiteset, mOkodteteset.
Folyamatos, es rendszeres kapcsolatot tart a gazdasagi felOgyeletet gyakorl6 szervekkel,
gondoskodik a val6saghO adatszolgaltatasr61.
Az igazgat6 tavollete vagy akadalyoztatasa eseten biztositja:
az intezmeny folyamatos mOkodeset, a hataridokhoz kotodo feladatok teljesiteset,
a tervezett koltsegvetesi eloiranyzatokat meg nem halad6 es munkajogi kovetkezmenyekkel nem
jar6 Ogyek intezeset;
a muzeumi terOletet erinto kifizeteseknel az utalvanyozasi feladatok ellatasat
az igazgat6 megbizasa alapjan ellatja a vezetoi feladatokat.

Hataskore
KozvetlenOI iranyitja az intezmenyben kulturalis szakmai munkakorben foglalkoztatott
munkavallal6inak munkajat, elkesziti munkakori leirasaikat.
Kozvetve iranyitja es ellenorzi az intezmeny nem kulturalis szakmai munkakorben foglalkoztatott
munkavallal6inak munkajat, elkesziti munkakori leirasaikat.
Az intezmenyi szabalyzatokban foglaltak ervenyesitese, betartatasa az intezmeny munkavallal6ival
es a hasznal6kkal

A kulturi31is szakmai munkakbrben foglalkoztatott munkavallal6k helyettesitesi rendjet
meghatarozza

4. Az intezmeny munkatarsainak feladatai

4.1. A kozep- es felsofoku kulturalis szakmai munkakbrben foglalkoztatott munkavallal6k
feladata a Muzeum kozgyOjtemenyi, tudomanyos es kozmOvelodesi munkajanak vegzese, munkakori
leirasuk alapjan. A kozepfoku vegzettsegu gyujtemeny- es raktarkezelo munkajat a mutargyvedelmi
munkatars es az illetekes muzeol6gus felOgyeli. Munkakoreiket, az adott munkakor betoltesehez
szOkseges kovetelmenyeket a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szabalyozza.
Valamennyi kulturalis szakmai munkakorben foglalkoztatott munkavallal6 feladata:
- reszt vesz es szervezi az intezmeny muzeumpedag6giai programjait, egyeb rendezvenyeit
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reszt vesz az intezmeny kommunikacios tevekenysegeben (sajtotajekoztatas, media
kapcsolattartas, kommunikacios akciok)
a kialHtohelyeken Ugyeletet vallal.

Felsofoku kulturalis szakmai munkakorben foglalkoztatott munkavallal6 feladata:
reszt vesz a muzeumi kiadvanyok szerkeszteseben,

- palyazatok irasa eseten annak szakmai fejezeteit, beszamoloit elkesziti,
- reszt vesz tudomanyos konferenciakon, rendezvenyeken.
a. M UZEOL6GUS/KONYVTAROS/ADAn AROS

- A hozza tartozo gyujtemennyelfgyujtemenyekkel kapcsolatos dokumentacios feladatok elvegzese,
a gyujtemeny/ek gondozasa, gyarapitasa, szakmai nyilvantartasa

- A Muzeum mutargyallomanyanak gyarapitasa, veteli javaslatok keszitese, gyarapitasi es
mukiidtetesi javaslatok keszitese
Targykiilcsiinzesi, ajandekozasi, adas-veteli szerz6desek el6keszitese, a gyujtemenykezel6vel vale
egyeztetes
Javaslattetel restauralasra, a szUkseges dokumentacio el6keszitese
EIIMja a kutatoszolgalattal kapcsolatos feladatokat
A muzeum allando es id6szaki kiallitasi koncepciojanak kidolgozasa, a gyujtemenyet erint6
kiallitasok rendezeseben vale reszvetel

b. MUZEUMPEDAGOGUS
A muzeum kiizmuvel6desi es muzeumpedagogiai koncepciojanak kidolgozasa, vegrehajtasa
A muzeum allando es id6szaki kiallitasi koncepcioiban, forgatokiinyveiben a muzeumpedagogiai
reszek kidolgozasa, a kiallitasok rendezeseben vale reszvetel
Az allando es id6szaki kiallitasokhoz muzeumpedagogiai anyagok iisszealHtasa, foglalkozastervek
keszitese
Muzeumpedagogiai foglalkozasok szervezese es vezetese

c. GYUJTEMENYKEZELO

- A muzeum mutargyallomanyanak, az adott gyujtemenyt kezel6 muzeologussal egyeztetett
leltarozasa, a digitalis leltarkiinyv feltiiltese

- Javaslattetel digitalizalasra

- A gyarapodasi naplo vezetese

- A mozgatasi naplo es a targykiilcsiinzesi naplo vezetese

- A targykiilcsiinzesek lebonyoHtasa, nyomon kiivetese, a teljes dokumentacio elkeszitese

- Duplumok kiszurese

- A mutargyallomany vedelme, javaslattetel restauralasra

- Raktarrendezes, csomagolas

4.2. A muszaki/mutargyvedelmi eload6 feladata a Muzeum mutargyvedelmi es muszaki feladatainak
koordinalasa, szervezese. Az intezmeny mukiidesevel kapcsolatos mindennemu beszerzes, az epUletek
allaganak folyamatos felUgyelete, felujitasok, javitasok, karbantartasok koordinalasa.
4.3. A munkaUgyi eload6 feladata a szemelyUgyi program (Kira) es a munkaUgyi dokumentacio
kezelese, a Magyar Allamkincstarral (MAK) valo kapcsolattartas, munkakiiri leirasa alapjan.
4.4. Az adminisztn\tor/gazdasagi iigyintezo feladata a Muzeum altalanos Ugyvitelevel es levelezesevel
kapcsolatos teend6k (pI. iktatas es postazas), illetve a Muzeum gazdasagi es szemelyUgyi teend6inek
eliMasa, munkakiiri leirasa alapjan. A GESZ penzUgyi, szamviteli, illetve bercsoportjaval valo kiizvetlen
kapcsolattartas, a kUliinbiiz6 keszpenzmozgasokkal jaro bizonylatolasok, a penzkezelessel kapcsolatos
fegyelem betartasa, a Mzipenztar, az irattar es az eszkiizleltar kezelese.
4.5. A rendszergazda/kiallftasepito feladata a Muzeum informatikai rendszerevel kapcsolatos teend6k
es a kialHtasok epitesevel es mukiidtetesevel kapcsolatos muszaki feladatok ellatasa, munkakiiri leirasa
alapjan. Az intezmeny technikai berendezesenek felUgyelete, karbantartasa, technikai es egyeb
eszkiiziik beszerzese.
4.6. A takarit6 feladata az adott telephely teljes kiiru takaritasi feladatainak ellatasa. Munkajat a
mutargyvedelmi munkatars es az illetekes muzeologus/muzeumpedagogus felUgyeli.
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Barmely munkakiirt betiilt6 szemely .felkerhet6 az intezmeny erdekeben vegzett munkara a
szakkepesitesenek megfelel6 terOleten. A felkeresre az igazgat6 jogosult. A felkereskor jelezni kell,
hogya munkavegzes a kiitelez6 munkakiir reszekent, vagy kOliin dijazas elleneben tiirtenik.
Valamennyi munkatars feladata:

- Figyelemmel kiserni a targyak es a muzeum telephelyeinek allapotat, a rendellenessegekr61 az
intezmeny igazgat6janak, illetve helyettesenek jelentest tenni.

- A muzeumba latogat6k velemenyer61 tajekoztatni az intezmeny igazgat6jat.

Hataskiir:

Minden munkatars jogosult es kiiteles munkakiiri feladatai maradektalan ellatasara. Jogosult
feladatainak jobb ellatasa erdekeben javaslattetelre az igazgat6nak. Jogosult az intezmenyi vagyont
sert6, karosit6 barmely cselekmeny, mulasztas eseten bejelentes megtetelere. Tovabbi jogait az Mt.
ide vonatkoz6 rendelkezesei szabalyozzak.

S. Az utasitasi jog gyakorlasa, helyettesites

Az igazgat6 az intezmeny minden munkavallal6jara kiterjed6, altalanos (szakmai es penzOgyij utasitasi
es ellen6rzesi joggal rendelkezik. Az 6t helyettesit6 szemely a helyettesitett vezet6 utasitasi es
ellen6rzesi jogkiirevel rendelkezik. A helyettesitest vegz6 az igazgat6 reszere ut61agos beszamolasi
kiitelezettseggel tartozik.

6. A belso iranyitas eszkiizei, kapcsolattartas

A kapcsolattartas f6bb eszkiizei a szemelyes konzultaci6, kiiziis tervezes es allasfoglalas, tajekoztatas
stb. Az igazgat6 kiirlevel, feljegyzes, szabalyzat utjan rendelkezhet a rendeltetesszeru tevekenyseg, a
vezetes, iranyitas, a mukiides, a gazdalkodas szabalyozasat igenyl6 fontosabb kerdesekr61, id6szeru
teend6kr61.
Az intezmeny valamennyi munkatarsanak beszamolasi kiitelezettsege van a munkavegzes soran
szerzett tapasztalatokr61, teend6kr61, rendelkezesekr61, rendellenessegekr61 es eredmenyekr61.

7. Az intezmenyi munka iranyitasat segito f6rumok

Az intezmeny munkajanak koordinalasa celjab61 az intezmeny munkatarsai heti rendszeresseggel,
szakmai ertekezleteken egyeztetik feladataikat.
Egyes nagyobb feladatok vegrehajtasara, koordinalasara kOliin munkacsoportot alakitanak.
A folyamatba epitett ellen6rzes megval6sitasa erdekeben az igazgat6 felevente munkaertekel6
ertekezletet tart.
Az ertekezleteken egy-egy feladat ellatasara meghatarozzak a tennival6kat, a teljesites hataridejet es
a vegrehajtas m6dozatait.
Az ertekezleten lehet6seget kell adni, hogy a munkavallal6k velemenyOket, eszreveteleiket
kifejthessek, kerdeseket tegyenek fel, es azokra valaszt kapjanak.

A szakmai ertekezlet feladata:
Az igazgat6 vagy az arra kijeliilt munkatars hivja iissze es vezeti. Az ertekezletre meg kell hivni
valamennyi erintett munkatarsat.

tajekoz6das, tajekoztatas az intezmenyben foly6 munkar61,
az intezmeny aktualis es konkret tennival6inak attekintese,
az intezmenyt erint6 szervezeti es mukiidesi kerdesek megvitatasa, diintesek el6keszitese,
az intezmeny munkavallal6it erint6 munkak6rOImenyeket befolyasol6 kerdesek, fejlesztes,
felujitas,
egyeb tervek rangsorolasa,
az intezmeny muk6desevel iisszefiigg6 tervek, szabalyok attekintese, a feladatok megfogalmazasa,
a reszfeladatok kiosztasa, a feladatok allapotaval, vegrehajtasaval kapcsolatos tapasztalatok
ertekelese es 6sszegzese,
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mindazoknak a javaslatoknak a megtargyalasa, amelyeket az igazgat6 vagy az ertekezlet tagjai
eloterjesztenek,
a tapasztalt hianyossagok feltarasa es azok megsziintetesere intezkedesek megfogalmazasa.

Csoport munkaertekezlete:
A csoport ertekezletenek feladata:

- a feladat reszeinek attekintese, megbeszelese, a reszfeladatok kiosztasa,
- a feladat allapotanak ertekelese.
Osszmunkatarsi ertekezlet:
Az intezmeny igazgat6ja sziikseg szerint, de evente legalabb harom alkalommal iisszmunkatarsi
ertekezletet tart. Az ertekezletre meg kell hivni az intezmeny valamennyi fo- es reszfoglalkozasu
munkavallal6jat.
Az igazgat6 az iisszmunkatarsi ertekezleten:

beszamol az intezmeny eltelt idoszak alatt vegzett munkajar61,
ertekeli az intezmeny feladatainak, munkatervenek teljesiteset,
ertekeli az intezmeny munkavallal6i munkakiiriilmenyeinek alakulasat,
ismerteti a kiivetkezo idoszak feladatait.

Az ertekezlet napirendjet az igazgat6 allftja iissze. Az ertekezleten lehetoseget kell adni, hogy a
munkavallal6k velemenyiiket, eszreveteleiket kifejthessek, kerdeseket tegyenek fel, es azokra valaszt
kapjanak.

8. Belso kontrollok

- A belso ellenorzest - fenntart6i diintes alapjan - az bnkormanyzat altai megbizott belso
ellenorzesekkel foglalkoz6 ceg vegzi egyOttmukiidesi megallapodas es eves munkaterv szerint.
A be/56 ellen6rzes mDk6dese es fe/odatai:
tevekenyseget funkcionalisan elkiiliiniilve vegzi, egyiittmukiidve az intezmennyel, jelenteset az
igazgat6nak is megkOldi, amely alapjan az intezkedesi tervet dolgoz ki a feladatok vegrehajtasara.
Az igazgat6 javaslattal elhet az eves ellenorzesi terv kidolgozasakor, a belso ellenorzesi vizsgalat
idoszakara.
A belso ellenorzes fUggetlenseget biztositja, hogy a javaslatok alapjan ok keszitik el az ellenorzesi
programot, majd hajtjak vegre azt, valasztjak ki az ellenorzesi m6dszereket, dolgozzak ki az
ajanlasokat, keszitik el az ellenorzesi jelentest. Feladatuk maradektalan ell<ltasa erdekeben az
intezmeny barmely helyisegebe belephetnek, szamukra akadalytalan hozzaferest kell biztositani
valamennyi irathoz, adathoz es informatikai rendszerhez.
Szolgalati es iizleti titkot tartalmaz6 iratokba es dokumentumokba is betekinthetnek, azokr61
masolatot, kivonatot kerhetnek, illetve szemelyes adatokat kezelhetnek a jogszabalyban
meghatarozott adat- es titokvedelmi eloirasok betartasaval.
A belso ellenorzesi tevekenyseg soran szabalyszerusegi, penziigyi, rendszer ellenorzeseket es
teljesitmeny-ellenorzeseket vegeznek a vonatkoz6 jogszabalyok, m6dszertani utmutat6k es a belso
ellenorzesre vonatkoz6 standardok szerint.
Az intezmeny belso kontrollrendszerenek kialakitasaert, mukiidteteseert, fejleszteseert az igazgat6
a felelos.

A belso kontrollok (kontrollkiirnyezet-kockazatkezeles-kontrolltevekenysegek FEUVE) kialakitasa
soran a kiiltsegvetesi szerv vezetoje figyelembe veszi a penziigyminiszter altai kiizzetett, az
allamhaztartasi belso kontroll standardokra vonatkoz6 iranyelvet.
A belso kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljarasokat es belso szabalyzatokat,
amelyek alapjan a kiiltsegvetesi szerv ervenyesiti a feladatai ellatasara szolgal6 eloiranyzatokkal, a
letszammal es a vagyonnal val6 szabalyszeru, gazdasagos, hatekony es eredmenyes gazdalkodas
kiivetelmenyeit.

A belso kontrollrendszer fejlesztese soran az igazgat6 folyamatosan figyelembe veszi az
allamhaztartasi kiilso ellenorzest es a belso ellenorzest vegzo szervek altai megfogalmazott
ajanlasokat.
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Szakmai kontrollok
- A Tomory lajos Muzeum bizonyos, kultin jogszabalyban rtigzitett el6irasoknak val6 megfeleleset a

kijeltilt hat6sagok, valamint a szakminiszterium ellen6rizheti.
- A muzeum el6irasszeru muktideset, szakmai es targyi, muszaki felteteleinek biztositasat a

szakminiszterium altai muktidtetett Muzeumi SzakfelOgyelet ellen6rzi, az ellen6rzesr61 jelentest,
intezkedesi javaslattervet keszit, melyet a Miniszterium a fenntart6 tinkormanyzatnak kUld el.

- Szakmai ellen6rzest a munkatervek, beszamol6k es egyeb szakmai dokumentumok alapjan a
kepvisel6testOlet, vagy atruhazott hatasktirben annak szakbizottsaga, es/vagy szakert6i velemeny
alapjan egyeb bizottsag vegezhet.

Egyeb kontrollok
- A Tomory lajos Muzeumban a hatalyos munka- es tazvedelmi jogszabalyoknak es el6irasoknak

megfelel6en alkalmazott taz- es munkavedelmi szakember rendszeresen ellen6rzi az el6irasok
betartasat, valamint kultin szerz6des szerint egyeb kapcsol6d6 tevekenysegeket is elvegez.

- Az igazgat6 vagy az altala kijeltilt munkatars minden rendezveny el6tt ellen6rzi az adott helyiseget
a muszaki-technikai felteteleinek fennallasa, a taz- es a balesetbiztonsag, valamint a tisztasag
szempontjab61.

9. Kapcsolattartas kUls6 szervekkel

Az Intezmeny feladatainak hatekonyabb ellatasa erdekeben kapcsolatot tart, egyeztet a szakteruletet
koordinal6 alpolgarmesterrel, a Polgarmesteri Hivatal Tarsadalmi Kapcsolatok F6osztallyal, a
Fenntarthat6 Fejl6des F6osztallyal, a gazdasagi feladatok tekinteteben a Gazdasagi Ellat6 Szolgalattal.
A muszaki uzemeltetesi feladatok kapcsan a Varosgazda XVIII. kerulet Nonprofit Zrt-vel. 5zakmai
muktides kapcsan a keruleti civil es muveszeti egyesUietekkel. A kapcsolattartas a szakmailag illetekes
vezet6k altai, az egyuttmuktidesi megallapodasokban, szerz6desekben foglaltaknak megfelel6en, els6
sorban irasban, a hivatalos e-mail dmekhasznalataval.i1letve telefonon, es szemelyesen ttirtenik.
Az egyes feladatok el6keszitese, elvegzese soran torekedni kell arra, hogy minden, az adott ugyben
erintett szervezeti egyseg bevonasra, ertesitesre kerUljtin a legmagasabb szinvonalu munkavegzes
erdekeben.

10. A munkavegzes f6bb szabalyai

Az igazgat6 allapitja meg a munkaktiri leirasokban a foglalkoztatottak munkaktiri feladatait,
munkaidejet, jogait es ktitelezettsegeit, az ellatand6 tevekenysegi ktirt, a legfontosabb
munkakapcsolatokat, az ala- es ftilerendeltsegi viszonyokat, el6irasokat, valamint az adott munkaktirre
vonatkoz6 esetleges specialis ktivetelmenyek el6irasait es mindezek betartasanak ellen6rzesere
ktitelezetteket a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapjan.

V. A mukodes rendje

1. Munkaterv

A Tomory lajos Muzeum vezet6je gondoskodik az intezmeny munkatervenek tisszeaIHtasar61 es a
targyi ev megkezdl!seig ttirten6 elkesziteser61.
A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a feladatok adatszeru meghatarozasat,
- a feladatok vegrehajtasaert feleI6s(tik) megnevezeset,

- a feladatok vegrehajtasanak hataridejet.
A munkatervet a Muzeum minden munkavallal6javal ismertetni kell, valamint el kell kuldeni
elfogadasra a fenntart6nak.
A Muzeum vezet6je a munkaterv vegrehajtasat folyamatosan ellen6rzi es ertekeli.
Az igazgat6 minden ev vegen beszamol6 jelentest keszit, amely az intezmeny eves munkajelenteset
tartalmazza.
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2. Az intezmeny es telephelyei nyitvatartasa:

A muzeum es kiallit6helyei a muzealis intezmenyek muk6desi engedelyer61 sz616 376/2017. (XI1.11.)
Korm. rendelet 2. es S. §-a alapjan, muk6desi engedelyUk szerint, valamint az egyes nyitvatartasi
id6szakokat befolyasol6 mas jogszabalyi el6irasok figyelembevetelevel (pI. jarvanyUgyi korlatozasok)
tartanak nyitva.
A muzeum - f6szabaly szerint - az altalanos nyitvatartasi id6t legalabb egy h6nappal korabban
honlapjan teszi k6zze, illetve egyeb elektronikus feliiletein, valamint szekhelyen es kiallit6helyein:
Herrich-Kiss villa, Muzeumsarok, Pavilon Galeria, Havanna kiallit6hely.

3. A munkavegzes rendje

A munkaviszony letesitese:

- Az intezmeny vezet6je a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavallal6inak hatarozott vagy
hatarozatlan ideju munkaszerz6deseben hatarozza meg, hogy a munkavallal6t milyen
munkak6rben, milyen feltetelekkel es milyen merteku munkaberrel foglalkoztatja.

o Az intezmeny feladatainak ellatasara megbizasos jogviszony kereteben is foglalkoztathat kUIs6s
szemelyeket.

o Sajat munkavallal6nak megbizasi dij, szerz6dessel dijazas munkak6rebe tartoz6, munkak6ri leirasa
szerint szamara el6irhat6 feladatra nem fizethet6. Mas esetben a konkret feladatra vonatkoz6an,
el6zetesen k6t6tt megbizasi szerz6des alapjan a megbiz6 altai igazolt teljesites utan kerUlhet sor.

o A munka dijazasa az MI.-ben meghatarozottak szerint t6rtenik.

4. Munkaido

o A munkaid6 beosztast a munkaltat6 a mindenkori nyitvatartas, a letszam es az alabbiak

figyelembevetelevel alakitja ki es k6zli.

o A munka kezd6 id6pontjanak meghatarozasa a munkavallal6 egyetertesevel16rtenik.

o A Muzeum teljes munkaid6ben foglalkoztatott munkatarsainak munkaideje feladatt61 es a
kiallft6hely felUgyeleti beosztast61 fiigg6en a napi 8 6ras, iIIetve heti 40 6ras munkaid6
figyelembevetelevel tart.

o A reszmunkaid6ben foglalkoztatott munkatarsak munkaideje feladatt61 es a kiallit6hely feliigyeleti
beosztast61 fUgg6en, a munkaszerz6desben meghatarozott heti munkaid6 figyelembevetelevel
tart.

o A k6telez6 pihen6- es szabadnapot minden hetvegi Ggyeletet vallal6 munkatars megkapja.

- A munkatarsak a havonta beosztott kiallit6hely felUgyeleteken kivUI irasban nyilatkoznak arr61, hogy
a napi munkaid6t hetk6znapokon (6-20 6ra k6z6tt) hany 6rakor kezdik es fejezik be a munkak6zi
szUnet idejenek figyelembevetelevel.

- Az intezmeny minden munkavallal6 szamara Mt.-ben el6irt merteku munkak6zi szUnetet biztosit,

felteve, hogy az egyeni munkaszerz6des a munkavallal6 javara nem ter el.

- A munkaid6t jogszabaly szerint jelenleti iven vezetve, azt alairasukkal igazoljak.

- A havi munkaid6 teljesiteser61 az erre kijel61t munkatars havonta tajekoztatja az igazgat6t es a
munkatarsakat.

- A munkab61 val6 tavolmaradast (tavolletet, illetve akadalyoztatast) minden esetben az igazgat6val,
helyettessel vagy a munkaUgyi el6ad6val - lehet6seg szerint el6re - az akadalyoztatas
felmeriilesekor (munkanapot megel6z6en, vagy annak kezdetekor k6telez6en) k6z61ni kell. Ha ez
meltanyolhat6 k6rUlmeny miatt nem lehetseges, ugy az akadalyoztat6 k6rUlmeny megszunese utan
azonnal.

- Formaja: telefonon (SMS), vagy egyeb, de igazolhat6 m6don t6rten6 k6zles.

- Ennek elmaradasa fegyelmi vetseg, igazolatlan hianyzas.

5. Szabadsag

Az eves rendes, rendkiv(jlf, jutalom, tanulmanyi- es fizetes nelkiili szabadsag igenybevetelehez az
igazgat6val egyeztetett tervet kell kesziteni. A rendkivUIi es fizetes nelkUli szabadsag engedelyezesere
minden esetben kizar61ag az igazgat6 jogosult. Tart6s akadalyoztatasa eseten a jogosultsagot irasban
r6gziteni kell. Az igazgat6 altai megjel61t szemelyt illeti meg a jogosultsag az irasba foglalt id6pontig.
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A munkavallal6k evi rendes szabadsaganak merteket a Munka Torvenykonyveben foglalt elOfrasok
szerint kell megallapitani, felteve, hogy az egyeni munkaszerzodes a munkavallal6 javara nem ter el. A
munkavallal6kat megilleto es igenybe vett szabadsagokr61 nyilvantartast kell vezetni. A Muzeumban a
szabadsag-nyilvantartas vezetesert az adminisztrator a felelos.

6. A munkavegzes teljesftese, munkakori kotelezettsegek, hivatali titok megorzese

A munkavallal6 koteles:
- az elofrt helyen es idaben munkara kepes allapotban megjelenni, munkaidejet munkaval tOlteni,

i1letve ez ida alatt munkavegzes celjab61 a munkaltat6 rendelkezesere allni,
- munkajat elvarhat6 szakertelemmel, gondossaggal, pontossaggal es hatekonysaggal, a

munkakorere vonatkoz6 szabalyoknak, eloirasoknak, utasftasoknak es a szakmai elvarasoknak
megfeleloen, valamint a munkaszerzodesben elofrtak szerint vegezni,

- munkatarsaival egyuttmuktidni, munkajat ugy vegezni, valamint alta laban olyan magatartast
tanusftani, hogy az mas egeszseget es testi epseget ne veszelyeztesse, munkajat ne zavarja, anyagi
karosodast vagy magatartasanak helytelen megfteleset ne idezze elo,

- a munkavallal6 - munkaberenek es ktiltsegeinek megteritese mellett - ktiteles a munkaltat6 altai
kijeltilt tanfolyamon vagy tovabbkepzesen reszt venni, az elofrt vizsgakat letenni, kiveve, ha ez
szemelyi vagy csaladi ktirUlmenyeire tekintettel ra aranytalanul serelmes.

- A munkavallal6 ktiteles a munkaja soran tudomasara jutott szolgalati vagy jogszabalyban
megallapftott egyeb titkot, valamint a munkaltat6ra, illetve a tevHenysegre vonatkoz6
alapveto informaci6kat megorizni. Ezen tulmenoen sem ktiztilhet illetektelen szemellyel olyan
adatot vagy tenyt, amely munkakore betoltesevel osszefUggesben jutott tudomasara, es

amelyek kozlese a munkaltat6ra vagy mas szemelyre sulyosan hatranyos kovetkezmenyekkel
jarna.

- Tart6zkodnia kell tovabba a politikai, etnikai velemenyektol, megnyilvanulasokt61.
- Az intezmenynel hivatali titoknak minosulnek a ktivetkezok: a munkavallal6k szemelyes

adatvedelmevel, berezesevel kapcsolatos adatok, tovabba mindaz, amit hivatali titoknak minosft az
intezmeny vezetoje.

- Az intezmeny valamennyi munkatarsa koteles a tudomasara jutott hivatali titkot mindaddig
megorizni, amfg annak kozlesere az illetekes felettesetol engedelyt nem kap.

- Az intezmeny minden munkatarsanak feladata a muzeum iranti bizalom felkeltese, apolasa, hiszen
akar munkaja soran, akar maganeleteben, a muzeummal kapcsolatos allftasaival minosfti azt,
negativ velemenyevel az intezmeny erdekeit sertheti.

- A felmerulo problemak megoldasara a hazon belUi kell alkalmat keresni, a rendelkezesre all6
megfelelO f6rumokon.

- A kulso kapcsolatokban a muzeummal kapcsolatban a munkahelyhez val6 elvarhat6 lojalitassal kell
viselkedni.

Felelossege:
Minden munkatars felelos

- a munkakori lefrasaban meghatarozott jogainak es kotelezettsegeinek a teljesiteseert, a
munkahelyi fegyelem betartasaert,

- a hivatali es szolgalati titok megorzeseert fegyelmi es buntetojogi felelosseggel tartozik,
- kotelessege a mindenkori tazvedelmi, munkavedelmi, ktizegeszsegugyi elofrasokat betartani,

- koteles az intezmeny vagyonat gondosan kezelni, arra vigyazni,
- anyagilag felelos a nem ktirultekintoen vegzett munkavegzese soran okozott karokert es hibakert,

- koteles a muzeumba erkezo vendeget (kutat6t, erdeklodot), latogat6t szfvelyesen fogadni, szamara
felvilagositast adni, segftseget nyujtani,

- ktiteles a muzeumlatogat6kkal szemben figyelmesnek, szolgalatkesznek lenni es az intezmeny j6
hfrnevet megtartani,

- ugyelni a hazirend betartasara, s azt a muzeumlatogat6kkal is betartatni.
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7. A k<lrterftesi kiitelezettseg

- A munkav<lllalo a munkaviszonyabo/ eredo kiitelezettsegeinek vetkes megszegesevel okozott

karert karterftesi felelosseggel tartozik. Szandekos karokozas eseten a munkavallalo a teljes
kart kiiteles megterfteni.

A munkavallalo vetkessegere tekintet nelkul, teljes kart koteles megterfteni, a
visszaszolgaltatasi vagy elszamolasi kiitelezettseggel atvett olyan dolgokban bekiivetkezett
hiany eseten, amelyet tartosan orizetben tart.

Amennyiben az intezmenynel a kart tiibben egyuttesen okoztak, vetkesseguk, a megorzesre
atvett dolgokban pedig a bekovetkezett hiany eseten munkaberuk aranyaban felelnek. Ha a
kart tiibben okozzak, egyetemleges kotelezesnek van helye. A kar iisszegenek megallapftasanal
az Mt.-ben es a Ptk.-ban foglaltak az iranyadoak.

8. Nyilatkozat tiimegt<ljekoztat6 szervek reszere

A tiimegtajekoztato eszkoziik tevekenyseget az intezmeny munkatarsainak alabbiak szerint kell
elosegiteniuk:
Az elektronikus es frott sajto kepviseloinek adott minden felvilagositas nyilatkozatnak minosUi (kivetel
a helytorteneti, helyismereti adatok tovabbftasa, erre a kerdesre lasd a kutat6szolgalati szabalyzatot).
A felvilagosftas-adas, nyilatkozattetel eseten az alabbiakat kell betartani:

az intezmenyt erinto kerdesekre, a tajekoztatasra, illetve nyilatkozatadasra az igazgato, vagy az
altala esetenkent megbfzott szemely jogosult,
kovetelmeny, hogy a nyilatkozatot ado a tomegtajekoztato eszkozok munkatarsainak konkret,
szabatos valaszokat adjon. A kozolt adatok szakszerusegeert es pontossagaert, a tenyek objektfv
ismerteteseert a nyilatkozo a felelos.
A nyilatkozatok megtetelekor minden esetben tekintettel kell lennie a szolgalati es egyeb
titoktartasra, vonatkozo rendelkezesekre, valamint a Muzeum jo hirnevere es erdekeire,
nem adhato nyilatkozat olyan uggyel, tennyel es korulmennyel kapcsolatban, amelynek ido elotti
nyilvanossagra hozatala az intezmeny tevekenysegeben zavart, iIIetve sulyos anyagi vagy erkolcsi
hatranyt okozna, tovabba olyan temakr61, amelyekben a dontes nem a nyilatkozattevo hataskorebe
tartozik,
nyomtatott es elektronikus informaci6k kozlesekor a szemelyisegi jogok vedelmerOi sz616
jogszabalyok elofrasai ervenyesek.

9. A helyettesites rendje

Az intezmenyben folyo munkat a munkat<lrsak idoleges vagy tart6s tavollete nem akad<llyozhatja.
A kolleg<lk tavollete esetere a helyettesites rendszerenek kidolgozasa az igazgat6, i1letve
felhatalmazasa alapjan az igazgat6helyettes feladata.
A helyettesitessel kapcsolatos, egyes munkatarsakat erinto konkret feladatokat a munkakori
leirasokban vagy munkatervben, vagy az ertekezletek jegyzokonyveben kell rogziteni.

10. Munkakiiriik <ltad<lsa

A munkatarsak munkakorenek atadasar61, iIIetve atvetelerol szemelyi valtozas eseten jegyzokonyvet
kell felvenni.
Az atadasr61 es atvetelrol keszult jegyzokonyvben fel kell tUntetni:

az atadas-atvetel idopontjat,
a munkakorrel kapcsolatos tajekoztatast, fontosabb adatokat,

a folyamatban leva konkret ugyeket,
az atadasra kerula eszkozoket,

az atad6 es atveva eszreveteleit,
a jelenlevok alairasat.

Az atadas-atveteli eljarast a munkakorvaltozast kovetOen legkesabb 15 napon belUi be kell fejezni.
A munkakor atadas-atvetellel kapcsolatos eljaras lefolytatasar61 az erre kijelolt munkatars
gondoskodik.
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11. Tovabbkepzes

- A beiskolazasi tervben szereplok kepzesere allami koltsegvetesi fomlsok, onkormanyzati forrasok
es palyazati forrasok hasznalhat6k fel.

A beiskolazasi tervet evente az aktualis szemelyi valtozasoknak megfeleloen, a kepzesi kinalat
valtozasaihoz igazodva a kepzes es a tamogatas adatait tartalmaz6an kesziti el es j6vahagyasra
tovabbitja a fenntart6 onkormanyzatnak.

Ezen kivOi az intezmeny a fenntart6val val6 egyeztetes fUggvenyeben, a tanulasban,
tovabbkepzesben azokat a munkavallal6kat tamogathatja, akiknek munkakoruk bettiltesehez
nelkOlozhetetlen a kepzes altai nyujtott kepesites megszerzese.

A tovabbkepzes szabalyai:
a munkatarsak kepzesi, tovabbkepzesi szandekukr61 irasban kell nyilatkozzanak, hasonl6keppen
irasban kell kozolje az intezmeny igazgat6ja, ha az intezmeny erdekeben kepzesre, tovabbkepzesre
kOid munkatarsat,
felsooktatasi intezmenyben folytatott tanulmanyok idejen koteles igazolni, hogy beiratkozott az
adott felevre,
koteles leadni a tovabbtanul6 munkavallal6 a konzultaci6s idopontokat, es a vizsgaidopontokat.
Munkaltat6 - lehetOseg szerint - ezek figyelembe vetelevel kesziti el munkavallal6 ugyeleti

beosztasat.
A kotelezo, illetve az intezmeny altai tamogatott tovabbkepzesben resztvevo szemellyel tanulmanyi
szerzodest kell kotni.

12. Kozlekedesi koltsegterites

A munkaltat6 koteles a munkaba jaras koltsegeit, annak meghatarozott szazalekat a munkaba jarassal
kapcsolatos utazasi koltsegteritesrol sz616 39/2010. (11.26.) Korm. rendelet ertelmeben megteriteni.

- Ha a munkavallal6 alkalmazasa utan a munkaba jaras korulmenyeiben valtozas alit be, azt az
igazgat6 reszere azonnal be kell jelenteni.

- A munkavallal6knak munkakorukkel osszefUggo, helyi kozlekedest igenylo feladatok elvegzese
erdekeben utazasi koltsegei megterftesere az intezmeny helyi berletet biztosithat a koltsegvetes
tervezesekor a felugyeleti szerv engedelye alapjan.

- A jogosultsagot evenkent feWI kell vizsgalni.

- Amennyiben a munkaltat6 a munkatilrsat kOiso helyszinre kOldi, ugy alkalmankent, igeny szerint
BKV jegyet adhat szamara a feladatellatas erdekeben.

13. Sajat gepkocsi hasznalata

A sajat tulajdonu gepjarmuvek hasznalatanak terftesi dijat es elszamolasi rendszeret a mindenkor
ervenyes kozponti eloirasok rendelkezesei, illetve az ad6jogszabalyok szerint kell kialakitani.
Sajat gepkocsit hivatali celra az igazgat6 utasitasara, elozetes engedellyellehet igenybe venni.

14. Belyegzok hasznalata, kezelese

Valamennyi cegszeru alafrasnal korbelyegzot kell hasznalni.
Korbelyegzo szovege: Tomory Lajos Muzeum. 1181 Budapest, Marg6 Tivadar utca 116-118.
A Tomory Lajos Muzeumban korbelyegzo hasznalatara a kovetkezok jogosultak:
- igazgat6,
- az a munkatars, akit ugykorrel megjelolve irasban megbiz.
Az atvevok szemelyesen felelosek a korbelyegz6k meg6rzeseert.
A belyegz6k beszerzeser61, kiadasar61, nyilvantartasilr61, cserejer61 es leltarozasar61 az adminisztrator
gondoskodik, illetve a belyegz6 elvesztese eseten a vonatkoz6 el6irasok szerint jar el.
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15. Az iratkezeh!s rendje

A Muzeum iratkezeh!se az Iratkezelesi Szabalyzatban foglaltaknak megfeleloen t6rtenik. Az iratkezeles
vegzeset az adminisztrator vegzi, aki felelos a szabalyzatban foglaltak betartasaert, az iratkezeles
ellen6rzesert az intezmeny igazgat6ja felelos.

VI. A Muzeum szakmai mukodese

A Muzeum Budapest XVIII. kerOlet Pestszentlorinc-Pestszentimre k6zigazgatasi terOletenek
t6rtenetere vonatkoz6 emlekanyagot gyujti, rendszerezi, nyilvantartja, feldolgozza, kiallitasain es mas
m6dokon bemutatja. A Muzeum a megjel61t k6zigazgatasi terOleten belOl, legkorabban a XIX. szazad
elejet61 gyujti a k6zigazgatas, a gazdasagi es tarsadalmi elet, a kultura es oktatas tartenetere es a
helyseg kiemelkedo szemelyeire vonatkoz6 emlekeket. A regeszeti anyag gyujtese a Budapesti
T6rteneti Muzeum feladata. A Muzeum sajat gyujtemenyeinek bemutatasa mellett, kiallit6helykent is
muk6dik, mas muzeumok anyagab61 es egyeb ismeretterjeszto, illetve kepzomuveszeti
gyujtemenyekbol idoszakonkent valtoz6 kiallitasokat rendez.
A Muzeum azzal a cella I letesOlt, hogy a helyi jelentosegu t6rtenelmi esemenyek, t6rtenelmi es
kulturalis emlekek megismeresevel, jelentOsegOk tudatositasaval, a muzeumlatogat6k honismeretet
n6velje, neveleset, muvel6deset szolgalja. Kepzomuveszeti gyujtemenye a kortars magyar muveszet,
elsosorban kerOieti, iIIetve ahhoz k6t6d6 muveszek alkotasait tartalmazza.
Muzealis targy: jelen dokumentumban ez a meghatarozas a klasszikus targyak mellett kiterjed minden
t6rteneti vagy kepz6muveszeti ertekkel bir6 dokumentumra, fot6ra, kisnyomtatvanyra, film- es
hangfeivetelre, amely a Muzeum gyujt6k6rebe tartozik vagy tartozhat.

1. Egysegei:

a) tiirzsgyujtemenyek
- dokumentumtar (kisnyomtatvany, piakat, terkep, iratanyag stb.) + vide6 es hangkazetta
- targyi gyujtemeny
- archiv k6nyvgyujtemeny
- archiv fot6k
- digitalis archivum (eredeti, csak digitalisan keszOlt dokumentumok, fot6k, film-,
hanganyagok)
- kepz6muveszeti gyujtemeny

b) segedgyujtemenyek
- helyt6rteneti segedk6nyvtar
- adattar
- adattari fot6k

A k6zgyujtemeny k6nyvtara tudomanyos szakk6nyvtar, amely reszben muzealis gyujtemenynek is
minosOI. Az allomanyr61 szamit6gepes nyilvantartast vezet, kutat6szolgalatot lat el. A
szakmuzeol6gusok javaslatara gyarapitja a szakk6nyvtarat es gondozza a cserekapcsolatokat.
Nyilvantartja es terjeszti a gyujtemeny sajat kiadvanyait.

2.5zakfeladatai:

Allomanygyarapitas
- a gyujt6k6rben es terOleten megjel61t kulturalis javak gyujtese es vasarlasa,
- a kerOlet multjara vonatkoz6 adatok gyujtese
Allomanyvedelem
- a meglevo es beerkez6 gyujtemenyi anyag - lehet6segek szerint az allomanyvedelmi ajanlasok
figyelembevetelevel val6 - elhelyezese, allagmeg6vasa, restauraltatasa,
- az eredeti dokumentumok kimelesere masolatok keszitese
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Rendszerezes, nyilvantartas
- a muzealis intezmenyek nyilvantartasi szabalyzatanak megfelelo nyilvantartasok
Kiallftasok
- tiirteneti jellegu alland6 es idoszaki kiallftasok letrehozasa;
- mas szervekkel, intezmenyekkel, szervezetekkel val6 egyuttmukbdes
Kbzmuvelodesi es pedag6giai tevekenyseg
- muzeumi foglalkozasok tartasa, szervezese
- helytbrteneti eloadasok, bemutat6k szervezese, lebonyolitasa
- helytiirteneti temaju vetelkedok kiirasa, felkeszites es lebonyolitas
- helyt6rteneti temaju internetes portal muk6dtetese
Tudomanyos tevekenyseg
- intenziv helytiirteneti kutatas folytatasa, illetve tamogatasa
- kutatasi eredmenyek publikalasa,
- kutat6szolgalat ellatasa,
- cselekvo reszvetel helyt6rteneti kiadvanyok elkesziteseben.

3. A muzeumi anyag kezelese

a/ muzeumi tiirzsanyag
A muzeumi t6rzsanyaghoz azok az allami tulajdonban all6 muzealis targyak tartoznak, amelyek
kezelese a Muzeum feladata.
A Muzeum t6rzsanyagat

a.) vasarlas,
b.) ajandekozas es 6r6kles,
c.) csere,
d.) helyszini gyujtes,
e.) hivatalos atadas-atvetel,
utjan szerzi.

b/ Targyvasarlas
A Muzeum gyujtemenyenek gyarapitasara a muzeum vezetoje a mindenkori k61tsegvetes
lehet6segeinek figyelembevetelevel sajat hatask6rben vasarolhat helyt6rteneti es kepzomuveszeti
vonatkozasu targyakat.
A vasarolt targyak ellenertekenek kifizetese az ervenyben levo k61tsegvetesi es utalvanyozasi szabalyok
szerint t6rtenik. Minden itt nem rendszeresitett kerdesben a muzeumokra vonatkoz6 szabalyok es
szabalyzatok az iranyad6k.
c/ Ajandek es iiriikseg elfogadasa
A Muzeum reszere ajandekot csak a muzeum vezet6je vagy megbizottja fogadhat el.
Dlyan targyakat, amelyek a tiirzsgyujtemenyben val6 elhelyezesre nem alkalmasak, ajandekkepen
elfogadni vagy br6ksegkent atvenni a Muzeum reszere nem lehet.
Hagyatek es feltetelhez, vagy k6telezettseghez k6t6tt ajandek elfogadasahoz az 6nkormanyzat
hozzajaruiasa szukseges.
Lehet6seg szerint ajandekozasi nyilatkozatot kell kerni, nagyobb gyujtemeny ajandekozasat
szerzodesbe kell foglalni. A szerzodest, illetoleg a nyilatkozat egy peldanyat iktatni kell es a Muzeum
irattaraba kell elhelyezni. A targyak atvetelerol az ajandekozas tenyere is utal6 elismervenyt kell adni.
Az ajandekba kapott es az 6r6k61t targyakat egyeb szerzemenyekhez hasonl6an kelileitarba venni.
d/ Muzeumi targyak csereje
A Muzeum t6rzsanyagahoz tartoz6 targyakat csak fontos szempontok alapjan es csak abban az esetben
szabad cserelni, ha a megszerzendo targy a Muzeum szamara kul6n6s erteku, mig a cserebe adott targy
a Muzeum szamara nelkuI6zhet6.
A csererol minden alkalommal jegyzok6nyveket kell felvenni.
e/ Helyszini gyujtes
A gyujtesi tervet az eves munkatervben, a muzeumi gyujtemenyek tenyleges szuksegleteinek es a
feldolgozasi kapacitasnak figyelembevetelevel kell osszeallitani.
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Gyujtest a Muzeum szamara a Muzeummal munkaviszonyban nemall6munkatarsisvegezhet.Azilyen
un. kUlso munkatarsnak a gyujtesre a muzeum vezetoje ad megblzast.
fl Muzealis targyak hivatalos atadasa-atvetele
Muzealis targyak hivatalos atadasa-atvetele es a targygyarapltas m6dja, amikor
a.) allami szervek a kezelesUkben levo muzealis targyat felUgyeleti szervUk hozzajarulasaval, ellenertek
nelkUI a muzeum kezelesebe adnak.
b.) muzealis targy jogszabaly rendelkezese, blr6sagi hatarozat vagy hat6sagi intezkedes kovetkezteben
kerUI allami tulajdonba es a muzeum kezelesebe.
A targyatvetel reven a Muzeumba kerUlt targyakat a tOrzsgyujtemeny leltarba csak akkor lehet
felvenni, ha az atadasi okmany az atvett targyakra vagy targyra az allam tulajdonjogat, illetve a
muzeum kezelesi jogosultsagat kifejezetten elismeri.
gl Tiirzsgyujtemenyen kivUIi targyak a muzeumban
A muzeum torzsgyujtemenyen klvUI a kovetkezo dmeken tarthat tarsadalmi, szemelyi, vagy
magantulajdonban levo muzealis targyakat raktaraban:

a.) letet
b.) hasznalatba (kolcsonbe) vetel dmen
c.) vasarlasra felajanlas folytan
d.) szakertoi velemenyezesre atvetel
f.) kozgyujtemenyben elhelyezest elrendelo hatarozat alapjan.

hi Letet
Leteti megorzesre a Muzeum kozUletektol es maganszemelyektol csak muzealis targyakat
(gyujtemenyeket) vehet at. A letet elfogadasar61 a muzeum vezetOje dont.
Az elfogadott letetet a Muzeum neveben a muzeum vezetoje veszi at.
A letetbe atvett targyakat a tOrzsanyaggal azonos m6don kell elhelyezni, biztonsagosan arizni,
szakszeruen gondozni.
Meg6vasi, (konzervalasi) es helyrealiitasi (restauralasi) munkat a Muzeum vedett leteti targyon csak a
leteva elazetes ertesltese mellett, egyeb muzealis targyakon pedig a letevavel kotott kUlon
megallapodas alapjan vegez. A munkalatok koltsegeit a leteva koteles megteriteni.
A targyaknak a Muzeumba erkezese elatti idaben tortent helytelen kezelesebOl eredo esetleges
tovabbi rongal6dasert a Muzeumot felelosseg nem terheli. Idamulas kovetkezteben beall6
valtozasokert a Muzeum ugyancsak nem felelas.
A letettel kapcsolatban a muzeumi letetral sz616 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet eloirasai alapjan
jarunk el.
if Muzealis targyak hasznalatba (kiilcsiinbe) vetele
A Muzeum egyes muzealis targyakat tanulmanyozas, tudomanyos feldolgozas, vagy kiallitason val6
bemutatas celjara, rovidebb idare mas muzeumt61, szervtal, vagy maganszemelytOl hasznalatra
atvehet (kolcsonbe vehet). A hasznalatba veteli (kolcson) Ugyletet minden esetben, Irasban kell
megkotni, az okiratban az atengedes idatartamat is fel kell !Untetni es a targyakat tetelesen kell
felsorolni. Ha az anyag nem leltarozott, vagy egyedi leltarozasi kotelezettseg ala nem esik, a targyakat
az okiratban a lelahely es az azonosltasra vonatkoz6 adatok megadasaval szabatosan korUI kell Imi. A
hasznalatra atvett anyagot a kolcsonzott targyak napl6jaban kell nyilvantartani.
jl Muzealis targyak vasarlasi szandekkal val6 atvetele
A Muzeum a termeszetes, vagy jogl szemelytol vasarlas szandekaval atvett targy eseteben, ha a
szakertal velemeny kialakltasahoz behat6bb tanulmanyozas szukseges, a targy muzeumba szaliitasa es
visszaadasa atveteli elismerveny elleneben tortenik.

kl A muzeumi leltarok (nyilvantartasok)
A muzeumban leva muzealis anyagr61 a kovetkeza nyilvantartasokat kell vezetnl:
a.) gyarapodasi napl6,
b.) tortenetl targyak es dokumentumok leltarkonyve,
c.) eredeti fenykepek leltarkonyve,
d.) kepzamuveszeti leltarkonyv.
A muzeumi leltar okirat, amelynek szabalyszeru vezeteseert elsasorban a gyujtemeny vezetesevel
megblzott muzeumi munkatars, vegsa fokon a muzeum vezetaje a felelas.
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A lapszamozassal ellatott leltarkonyvet hasznalatba vetel el6tt a muzeumvezet6 alairasaval es a
muzeum pecsetjevellatja el.
Ugyanez a targy alta laban ket leltarkonyvben nem szerepelhet. Ha egy targyat elhelyezesenel,
termeszetenel fogva egy masik nyilvantartasba is fel kell venni, ebben csak az els6dleges jellegu leltari
feljegyzesre kell hivatkozni.
A leltarozas, nyilvantartas reszletes szabalyait a muzealis intezmenyek nyilvantartasi szabalyair61 sz616
20/2002 (X.4) NKOM rendelet irja e16.

1/ GyLijtemenyraktarak
A muzeumi targyakat sertetlen fennmaradasukat biztosit6 szaraz es biztonsagot nyujt6
raktarhelyisegekben kell6rizni.
Kulon gondot kell forditani es alkalmas tarolasi helyet kell biztositani
- textilanyagok celjara, "molyartalommal" szembeni vedelemre,
- femtargyak celjara, nedvesseg es korr6zi6 elleni vedelemre,
- szobraszati, keramiai anyagtores, horzsolas elleni vedelmere,
- grafikai anyag es keziratok celjara napfeny, nedvesseg, szakadas, gyur6des es dorzsoles elleni
vedelemre,
- festmenyek celjara fizikai behatasok, nedvesseg, karos megvilagitas, karcolas okozta seriilesek es
h6mersekleti ingadozas elleni vedelemre alkalmas elhelyezessel,
- fenykepek es fenykepnegativok, dianegativok, klisek es hangszalagok ep es valtozatlan allapotanak
val6 meg6rzese celjab61.

A targyakat a raktarban ugy kell elhelyezni, hogy azok a leltari adatok alapjan barmikor konnyen
fellelhet6k legyenek, elhelyezesiik (fekvesiik) kovetkezteben azokat kar ne erje, egy-egy darab
kikeresese, kivetele azon a targyon vagy mas targyakon bekovetkez6 seriilessel ne jarjon.
A raktarra Wz, viz es betOres elleni vedelemre fokozott gondot kell forditani. A raktarban a dohanyzas
es a nyilt lang hasznalata tilos.
Ha a raktarakban 6rzott targyak epseget, vagy biztonsagat veszely fenyegeti, ennek megsziinteteser61
az eszleles utan azonnal gondoskodni kell. Ha a karokoz6 jelenseg megsziintetese a Muzeum sajat
eszkozeivel nem lehetseges, a muzeum vezet6je koteles err61 az Onkormanyzatnak jelentest tenni.
A raktarak zarasi rendjet es a kulcsok 6rzesi modjat a muzeum vezet6je szabalyozza, amelyet
valamennyi erdekelt muzeumi munkatarsnak tudomasul kell vennie.
A raktarak altalanos takarftasat es az egyes targyak tisztitasat a muzeum vezet6je rendeli el, megpedig
a targyak feltetlen epseget es biztonsagat biztosito ovo intezkedesek megtetelevel.
A gyujtemenyi raktarak takarftasanal egy muzeol6gusnak vagy a gyujtemenykezel6nek jelen keillenni.

m/ A raktari anyag felOgyelete
A raktarban egyediil csak a muzeum vezet6je, muzeol6gus, gyujtemenykezel6 vagy az igazgat6 aital
megbizott szemely tartozkodhat. A raktar kezeleseben feladatszeruen reszt nem vev6 muzeumi
munkatars, vagy idegen szemely csak a muzeum vezet6je, vagy megbizottja kisereteben lephet a
raktarba.
A targyak tanulmanyozasara a raktaron kiviil kell kUlon helyiseget biztositani. Abban az esetben, ha
helyszuke miatt a raktar munkahelykent is szolgal, ett61 az el6irast61 el lehet ugyan terni, a raktar
kezeles szabalyait azonban ilyen esetben is ertelemszeruen alkalmazni kell.
Rossz allapotban lev6, seriilt, vagy konnyen serUl6 targynak a raktarb61 val6 kiadasat keriilni kell. Ha a
kutatas erdekeben az ilyen targy kiadasat sZiiksegesse teszi, a targy vizsgalata lehet61eg a muzeum
vezet6je, vagy megbizottja jelenleteben tortenjek.

n/ Tudomanyos kutatas a Muzeum anyagaban
A Muzeum 6rizeteben lev6 targyakat tudomanyos szempontb61 barki feldolgozhatja.
Maganszemelyeknek a Muzeum anyagaban val6 tudomanyos kutatasra a muzeum vezet6je ad
engedelyt. Meg lehet tagadni, ha a targy tudomanyos feldolgozasa valamely muzeumi munkatars eves
munkaterveben szerepel, vagy ha a tervezett kutatas nyilvanvai6an nem szolgal tudomanyos celt. A
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kutat6 koteles kutatasa soran a muzeumi anyagra vonatkoz6 szabalyokat es a Muzeum munkarendjet
betartani, ha a kotelezettsegenek nem tesz eleget, kutatasi engedelye visszavonhat6.

nyl Restaunilas, konzervalas
A restauralas alatt a targy allapotaert, valamint a restauralas szakszerO elvegzeseert a munkat vegzo
restaurator a felelos. KepzomOveszeti es kiemelkedo iparmOveszeti alkotasok restauralasan csak
kepesftett kepzomOvesz, illetoleg iparmOvesz restaurator dolgozhat. A muzeummal munkaviszonyban
nem all6 restaurator foglalkoztatasa engedelyezett.
A restauralasra vonatkoz6 eloirasokat a muzeumi targyak konzervalasanal is ertelemszerOen
alkalmazni kell.
01 Muzeumi targyak tenykepezese, masolasa
Muzeumi targyr61 fenykep, vagy masolat keszfteset termeszetes es jogi szemely reszere a muzeum
vezetoje engedelyezi. Az engedelyben meg kell jelolni a fenykep (masolat) keszitesenek celjat es
m6djat.
A Muzeum epUleten kivul tOrteno masolasra a muzeum vezetoje adhat engedelyt, de csak kiveteles
esetben es csak akkor, ha a targy kivitele annak epseget semmikeppen nem veszelyezteti es biztonsaga
minden teklntetben megnyugtat6.
A kiallitasokban a latogat6k altai, nem kozlesi szandekkal vegzett fenykepezeshez engedely nem
szukseges. Fenykepezes (masolas) celjab61 tilos a targyat az allagat veszelyezteto m6don mozgatni,
alakitani, vagy szineztetni. Az eredeti targgyal azonos meretben keszUlo gipszontveny, mOko, fem,
galvan6 plasztikai, stb. masolatokat a masolatra utal6 eltavolithatatlan jelzessel kell ellatni.

pi Targyak (vegleges) atadasa mas muzeumnak
A Muzeum oly targyakat, amelyek gyOjtesi korebe nem tartoznak, vagy amelyek karbantartasar61,
feldolgozasar61, kulturalis hasznalatar61 nem tud gondoskodni, jobb hasznositasuk es megorzesuk
erdekeben, a szakfelUgyelet velemenye alapjan, mas muzeumnak veglegesen atadhat. Az atadott
targyat a Muzeum torli a leltarb61.

rl Targyak hasznalatba (kolcsonbe) adasa
Muzeumi targy mas muzeum szamara torteno (ideiglenes) hasznalatba (kolcson) adasat a muzeum
vezetoje engedelyezheti. A muzeumi targyak hasznalatba (kolcson) adasara a hasznalatba vetel
rendelkezeseit is ertelemszerOen alkalmazni kell.
KUlfoldre muzealis targy kizar61ag a Miniszterium engedelyevel adhat6 kolcsonbe. Az ideiglenes
hasznalatra atadott (kolcsonadott) targyakat az e celra szolgal6 kUlon napl6ban kell nyilvantartani, a
hasznalatba vevonek, a hasznalat celjanak, a targy leltari szamanak, a visszaadasi hatarido es a
visszaadas megtOrtente napjanak feltOntetesevel. Ha a hasznalatba vevo a targyat a visszaadasi
hatarido utan nem adja vissza, a visszaszerzes irant intezkedni kell.

sl Muzealis targyak szallitasa
A Muzeum orizeteben leva targy szallitasa eseten barkire is harul a szallitas, a szallitast lebonyolit6
muzeol6gust es a muzeum vezetojet a buntetojog es a munkajog szabalyai szerint szemelyes felelosseg
terheli azert, hogy a szallftas soran a targyat, a csomagolas hianya miatt, serUles ne erje.
Ha a szallitast nem a Muzeum szervezi, vagy bonyolitja, elozetesen gondoskodni kell, hogy a szallitast
vegezteto a teljes kar felelosseget es a kar elharitasahoz szukseges intezkedesek megtetelenek
kotelesseget elvallalja.
Ha a muzeum vezetoje a szallitas kerdeseben nem megnyugtat6 tenyeket vagy korulmenyeket eszlel,
koteles a szukseges intezkedeseket megtenni, igy a teljesen kielegito csomagolasi es szallitasi m6d
alkalmazasat biztositani, illetoleg a szallitasat ettol fGggove tenni.
Ha a Muzeumon kivGIi szerv, vagy mas szemely altai torteno szallitasnal a muzeum vezetOje azt allapftja
meg, hogy a targy allapota miatt a szallitas veszellyel jarhat, a targy szallitasra nem adhat6 at. Ha
szallitast nem a Muzeum vegzi, a muzeum vezetoje a targy ertekere, vagy erzekeny mivoltara
tekintettel kikotheti, hogy a szallitasnal a Muzeum egy munkatarsa, mint iranyit6 es felGgyelo jelen
legyen.
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szl A gyujtemenyek revizioja
A revizio a muzeumi gyujtemenyek m6dszeres felOlvizsgalata, a targyi anyag ellenorzese, a
leltark6nyvek es mas nyilvantartasok adataival val6 egyeztetes alapjan t6rtenik.
Celja a muzealis anyag hitelessegenek folyamatos fenntartasa es a tarsadalmi tulajdon vedelmenek
elosegitese.
A revizi6t az utols6 revizi6 befejezesetol szamitott 7 even belOI ujra kell kezdeni.
A revizi6ra vonatkoz6an az 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet eloirasai az iranyad6ak.

tl A muzeumi szakanyag selejtezese
A muzeumi szakanyagb61 a tudomanyos kutatas es az ismeretterjesztes szempontjab61 ertektelen (pI.
az adott szazadban felesleges, vagy ertektelenne valt targyakat, minosegileg megromlott modell,
magyaraz6 rajz) selejtezesi eljaras utjan lehet eltavolftani.
Nem lehet kiselejtezni azokat a targyakat, amelyeknek tudomanyt6rteneti jelentOsegOk van meg
abban az esetben sem, ha allapotuk nem kifogastalan.
Regebben a muzeumba kerOlt targyak k6z01 csak azokat lehet leselejtezni, melyek meghatarozasat,
iIIetve azonositasat a Muzeum mar elvegezte, vagy legalabbis megkiserelte.
Mind az egyes targyak, mind a targycsoportok selejtezeset selejtezo bizottsag k6zremuk6desevel kell
elvegezni.
A selejtezesi eljaras soran az 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet eloirasai az iranyad6ak.

4. A Muzeum kiallitasi tevekenysege

1.) A muzeumi kiallitasok
A kiallitasok a Muzeum munkaterveben foglaltak szerint kerOinek megrendezesre.
A muzeumi alland6 kiallftasokat az elozetesen elkeszitett - a kivitelezesi tervet is tartalmaz6 
j6vahagyott forgat6k6nyv alapjan kell elkesziteni.
A kiallftas megnyitasa utan a kiallftott muvek jegyzeket es a kivitelezesi terveket, valamint a kesz
kiallitas fot6dokumentaci6jat az adattarban kell megorizni.
Az alland6 es az idoszaki kiallftasokat, a megnyitasukat k6vetoen Ie kell fenykepezni. A kiallftasokr61
sz616 dokumentaci6t folyamatosan vezetni, archivalni kell.

2.) A muzeumi kiallitasokra vonatkozo egyeb szabalyok
A Muzeum epOleteben rendezett kiallitas helyisegeinek biztonsagos elzarasar61 a muzeum vezetoje
gondoskodik.
A kiallitasi anyagot az allami tulajdon meg6vasara es vedelmere vonatkoz6, fokozott gondossag szem
elott tartasaval kell elhelyezni.
KOl6n6sen erzekeny targyakat, miniaturakat, ekszereket, keziratokat es keziratos k6nyveket csakis
kielegitoen vedett m6don (tarI6ban, Oveg alatt) szabad kiallitani. A tarol6k kulcsait a muzeum vezetoje,
illetve megbizottja orzi.
A napfenyre erzekeny targyakat a zarva tartas egesz ideje alatt letakarva kell tartani.
A kiallitason eszlelt hianyokr61 a tenyallas 6sszes reszleteinek r6gzitesevel jegyzok6nyvet kell kesziteni.
A kiallitott targyak serOieseinek kijavitasar61 a muzeum vezetoje intezkedik. EgyidejUieg meg kell
azonban vizsgalni, hogy a hiany, vagy serOies keletkezesenek oka megallapithat6-e es intezkedni kell a
tovabbi karok megelozesere.
Ha ez nem biztosithat6, akkor egyes targyakat a kiallitasb61 azonnal ki lehet emelni, vagy a kiallftast a
sZOkseghez kepest be lehet zami.
A kiallftason a latogat6k nem k6zlesi szandekkal tenykepfelveteleket kOl6n engedely nelkOI
keszithetnek, villan6, vagy reflektorfeny azonban csak a muzeum vezetoje engedelyevel hasznalhat6.
A nemdohanyz6k vedelmerol es a dohanytermekek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes
szabalyair61 sz616 1999. evi XLII. t6rveny ertelmeben, a kiallitasi termekben meg zarva tartasuk idejen
is tilos a dohanyzas.
A kiadvanyok ertekesit6inek elszamolasi k6telezettseget az adminisztrator Ogyintezo felOgyeli, az
ervenyben leva penz- es anyaggazdalkodasi rendelkezesek alapjan.
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A nyitvatartasi idon kivul a kiallitast csak a muzeum vezet6je engedelyevel, kUl6n kiserovel lehet
megtekinteni.
A kiallitasokra vonatkoz6 tovabbi szabalyokat a helyi adottsagok szerinti szuksegletnek megfeleloen a
muzeum vezetoje kul6n intezkedesben allapit meg.

3.) Vandorkiallftasok
A muzeum altai keszitett es mas muzeumba, vagy mas szerv helyisegeiben bemutatott
vandorkiallitassal (amennyiben a kiallitasban eredeti muzeumi targyak is vannak) kapcsolatos
k6telezettsegek a bemutat6 muzeumot, illetve szervet terhelik. A bemutat6 muzeum, ill. szerv a
vandorkiallitas epsegeert es anyaganak megorzeseert anyagilag is felelos.
Abban az esetben, ha a Muzeum, idegen szerv (szervezet, k6z6ssegi otthon, iskola stb.) epOleteben
rendez olyan vandorkiallitast, amelyben eredeti muzeumi targyak is vannak, annak fenntartasat a
bemutat6 szervvel k6t6tt megallapodasban k6teles szabalyozni.
A szerzodesben a bemutat6 szerv anyagi felelosseget is ki kell k6tni a kiallitas targyainak biztonsagos
megorzeseert.

VI. A munkavallal6k erdekkepviselete

A Muzeum igazgat6ja a munkaviszonyb61 szarmaz6 jogok es k6telezettsegek gyakorlasanak, illetve
teljesitesenek m6djar61, az ezzel kapcsolatos eljaras rendjerol, a mGk6desi feltetelek biztositasar61, a
jogszabalyok idevonatkoz6 rendelkezesei alapjan megallapodast k6t, illetve k6thet.

A Tomory Lajos Muzeum Szervezeti es Mukiidesi Szabalyzatanak mellekletei:

A mGk6deshez es a gazdalkodashoz sZOkseges belso szabalyzatok az SZMSZ mellekletet kepezik,
m6dositasukra az intezmeny, gazdalkodasi szabalyok eseteben a GESZ vezetoje jogosult.
A Muzeum belso szabalyzatainak felsorolasat az SZMSZ 1. szamu melleklete tartalmazza.

Zaradek

Az SZMSZ hatalyball!pese:

Az SZMSZ 2021. .....2ll2.1.7.1Z:.. .1..!hapjan lep hatalyba

Az SZMSZ mellekleteinek es megismeresi nyilatkozatanak naprakesz allapotban tartasar61 az
intezmeny igazgatoja gondoskodik.
Az SZMSZ es a mellekletet kepezo szabalyzatok rendelkezeseit a Tomary Lajos Muzeum munkatarsai
megismertek, es azt a mellekelt nyilatkozaton aliiirasukkal igazoltak.

Fenntartoi hozzajarulas:

Budapest, 2021.

Budapest, 2021.

2021-1Z- 15

2021-12- 15

~Uf~
igazgato



1. szamu melleklet

A Tornory Lajos Muzeurn Szervezeti es MLikodesi Szabalyzatahoz tartozo kiegeszito

szabalyok es utasitasok:

• Szamviteli Szabalyzat

• Penzkezelesi Szabalyzat

• Bels6 Penzkezelesi Szabalyzat

• Muzealis Targyak Vasarlasara es Adasveteli Szerz6desekre Vonatkoz6 Szabalyzat

• Eszk6z6k es Forrasok Ertekelesi Szabalyzata

• K6telezettsegvallalas, Penzugyi Ellenjegyzes, Teljesitesigazolas, Ervenyesites es

Utalvanyozas Rendje

• K6zbeszerzesi es Beszerzesi Szabalyzat

• Eszk6z6k es Forrasok Leltarozasi es Leltarkeszitesi Szabalyzata

• bnk61tseg Szamitasi Szabalyzat

• Felesleges Vagyontargyak Hasznositasanak es Selejtezesenek Szabalyzata

• Jogk6rjegyzek

• Adatvedelmi Szabalyzat

• Iratkezelesi Szabalyzat

• Bels6 Kontroll Kezik6nyv

• Kockazatkezelesi Szabalyzat

• Telefonhasznalat, kikuldetesek es reprezentaci6 szabalyzata

• Cafeteria Szabalyzat

• Bankszamla-vezetesi hozzajarulas szabalyozasa

• Munkabiztonsagi Utasftasok

• Tuzvedelmi Szabalyzat

• Kulcs- es k6dhasznalati Szabalyzat

• Kutatasi Szabalyzat

• Tovabbkepzesi Terv

• K6zerdeku Bejelentesek es Panaszok Kezelesenek Eljarasrendje

• Ajandekelfogadasi Szabalyzat
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