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I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 
 
1. Az Intézmény jogállása 

 
A Petőfi Irodalmi Múzeum (továbbiakban: Intézmény) kincstári körbe tartozó, teljes jog-
körrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek költségve-
tését az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá. Az Intéz-
mény alapítója az Országgyűlés, felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(továbbiakban: OKM). Szakmai felügyeletét a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásának 
rendjéről szóló szabályzat (1. számú mellékletében meghatározott Kulturális 
szakállamtitkár látja el.  
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok és 
rendelkezések:  
• 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
• 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 
• 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról, 
• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről, 
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 
• 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (a továbbiak-

ban Ámr.), 
jogról, • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről, 
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, 
• 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak  

nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről, 

• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

 

• Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

• háztartás szervezetei beszámolási és könyv-

tatásról, 

• 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (továb-

•  26.) NKÖM rendelet, a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügye-

•

• ális szakértők működésének engedélye-
zéséről és a szakértői névjegyzék vezetéséről, 

rendezésére, 
• 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról, 

194/2000. (XI. 24.) 
kedvezményekről, 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az állam
vezetési kötelezettségének sajátosságairól, 

• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható ku
• 1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról, 

193/2003. (XI. 
biakban Ber.), 
20/1999. (XII.
let rendjéről, 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakem berek szervezett képzési rendszeré-
ről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról, 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kultur
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• 13/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes 
szabályairól, 

• 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról, 
• 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési 

fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásá-
nak szabályairól, 

• 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöl-
téséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről, 

• 6/2007. (OK. 19.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa 
felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi 
tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről. 

 
2. A Petőfi Irodalmi Múzeum alapadatai 

 
Hivatalos megnevezése:  Petőfi Irodalmi Múzeum 
Angol nyelvű elnevezése: Petőfi Literary Museum  
Német nyelvű elnevezése: Literaturmuseum Petőfi 
Orosz nyelvű elnevezése: Lityeratunij Muzej im. Petőfi 
 
Alapításának éve:                                            1954 (Népművelési Közlöny, 1954. ápr. 19.) 
Működési engedélyének száma: M/a/09 
Szakmai besorolása:  Országos Múzeum 
Székhelye: H-1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16. 
Postai levélcíme:  H-1364 Budapest, Pf. 71. 
E- mail címe:  muzeuminf@pim.hu
Honlapjai: www.pim.hu
 www.pimmedia.hu
 www.irodalmiakademia.hu
 
Alapító Okirat kelte 2008. április 17. 
Alapító Okirat száma 9447/2008. 
Számlaszáma: MÁK 10032000-01426627-00000000 
Adószáma:  15321161-2-41 
Általános forgalmi adó alanyiságának ténye:  ÁFA körbe bejelentkezett  
Egészségbiztosítási nyilvántartási szám:         47936312 
Költségvetési előirányzati felhasználási keretszámla: 10032000-01426627 
Központi telefonszáma:  06/1/317-3611 
Központi faxszáma:  06/1/317-1722 
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Fiókintézményei, telephelyei:  Kassák Múzeum 
 H-1033 Budapest, Fő tér 1. 
 Ady Endre Emlékmúzeum 
 H-1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6. 
 Jókai Mór Emlékszoba 
 H-1121 Budapest, Költő u. 21. 
  
Az Intézményhez rendelt részjogkörű költségvetési egység:  
 Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet 
 H-1016 Budapest, Piroska u. 11. 
 www.hamvasintezet.axelero.net
 

II. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 
1.1. Az Intézmény alaptevékenységi körei, a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: 

 
 18.20  Egyéb sokszorosítás  

32.99  Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenység  
47.61  Könyv kiskereskedelem 
47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
58.11  Könyvkiadás 

  58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
  62.03  Számítógép üzemeltetés 

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 63.12 Világháló-portál szolgáltatás 

72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.20  Fényképészet 
85.31 Általános középfokú oktatás 
85.32  Szakmai középfokú oktatás 
85.41  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.52  Kulturális képzés 
85.59  M.n.s. egyéb oktatás 
91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység 
91.02  Múzeumi tevékenység  
 

  1.2. Alapvető szakfeladata: 923 215 > Múzeumi tevékenység 
  1.3. Szakágazati besorolása: 910 200 > Múzeumi tevékenység,  

 
• gyűjtőköre kiterjed a magyar irodalom egészének tárgyi, képi (képzőművészeti, fotó, 

video és film), valamint kéziratos és nyomtatott formában található emlékeire, ill. 
hangzó dokumentumaira, 

• gyűjtőterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabá-
lyok figyelembevételével – a szomszédos országok, sőt a világ minden olyan pontja, 
ahol a szóban forgó emlékek fellelhetőek, 

• fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, 
szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos fel-
dolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállítá-
sokon és más formákban történő bemutatása, a közművelődését segítő hasznosítása. 
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További muzeológiai feladatai: 
 
• a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának 

szakmai előkészítése, ill. véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemények és mű-
tárgyak helyszíni ellenőrzésében, 

• a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempont-
jait érvényesítő szemlézés, véleményezés, 
• a őkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti 
szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak 
eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység, 

gyűjt

• 

 a 

• kezdő írók, költők bemutatkozásá-

• 

t életmű gondozása, valamint kapcsolattartás a Digitális Irodal-
mi Akadémia tagjaival. 

 

• szakterületén és a muzeológia módszertanában, történetében tudományos kutatás végzé-
se, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése; 

• részvétel az Intézmény tudományos témáival összefüggő közép- és felsőfokú 
oktatásban, valamint a muzeológus-képzésben és továbbképzésben, 

• alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár működtetése, 
• adatbázisok készítése a magyar irodalom alkotóiról, műveik hazai és külföldi megjele-

néséről, a róluk írott recenziókról; ezek alapján kiadványok összeállítása és publikálása, 
• együttműködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintéz-

ményekkel; a hazai és a nemzetközi magyar irodalmi muzeológiai tevékenység koor-
dinálása, 

• a Károlyi Pa  közművelődési tevé- lota adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és
kenység folytatása, programok, rendezvények szervezése. 

 
iemelt kulturális és közművelődési feladatai: K

 
• jelentős irodalmi évfordulók, megemlékezések szervezése; rendezvények, rendhagyó 

irodalomórák és irodalmi versenyek, múzeumpedagógiai, az intézmény jellegének meg-
felelő, az irodalomhoz közel álló képzőművészeti, zenei, színházi események szerve-
zése, tudományos konferenciák szervezése és befogadása, 

• az irodalmi emlékházak tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok országos szintű 
koordinálása, szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, 

• fórumok létrehozása az élő magyar irodalom és ahhoz közel álló művészeti ágak 
alkotóinak bemutatkozásához (szerzői esetek, irodalmi műsorok, könyvbemutatók stb.); 
szakmai szervezetek tevékenységének támogatása, 
kapcsolattartás a magyar irodalmat külföldön bemutató intézményekkel, tudományos 
műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel és 
személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi fesztiválokon való megjelenésének, ill.
határon túli magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elősegítése; 
az új irodalmi kezdeményezések, kísérletek, a pálya
nak ösztönzése, ösztöndíj-pályázatok lebonyolítása, 
a Digitális Irodalmi Akadémia működtetése, élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, 
irodalomelméleti, közéleti és műfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, szemé-
lyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, 
közzététele, a digitalizál
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A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet feladatai 

• 
rténeti, szociológiai össze-

• folyó kutatások ered-

• 
 beindítása és hazai, ill. nemzetközi 

• , szellemi hagyatékok 
befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe vágó területekről. 

 
1

, pályázat, szponzoráció. L. 
i költségvetése). 

2. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége 

 

 mértékig, mely nem 

 

ből, amely összeg az Ámr. 69. § 
(2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.  

 
2.2. Az z  köre a TEÁOR szerinti megjelöléssel: 
 

 

ly-szolgáltatás 
 s    

s 

 

kenység  
zése

 
a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet (továbbiakban HBKI) kultúra társadalmi be-
ágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtö
függéseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata, 
a HBKI kutatási témaköreibe vágó műveknek, ill. a helyben 
ményeinek a megjelentetése kiadványok és könyvek formájában, 
folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzet-
közi szakmai szervezetekkel, közös kutatások
konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése, 
írásos és video adatbázisok, dokumentációk készítése, gyűjtése

.4. Az alaptevékenységek forrásai 
Az alaptevékenységek forrása: állami támogatás, saját bevétel
még V. fejezet 2. pontját (Az Intézmény elem

 

 
2.1. Az Intézmény vállalkozási tevékenységének köre 

Az intézmény - a mindenkori hatályos alapító okiratában feltüntetett tevékenységi 
kör(ök)ben a 2008. évi CV. tv. 7. § (1) bek. d) pontjában foglaltak szerint - vállalkozási 
tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében saját 
költségvetése tervezett összkiadásaihoz viszonyított 30%-os
veszélyeztetheti az intézmény alapvető szakfeladatainak ellátását. 

Az Áht. 90. § (7) bek. alapján a költségvetési szerv alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell megtervezni és 
elszámolni. Az Ámr. 69. § (1) bek. alapján a költségvetési szerv vállalkozási tartalékot 
képez a vállalkozási tevékenységei együttes eredményének a költségvetési szerv által 
felhasználható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részé

 Inté mény vállalkozási tevékenységi

18.12 Nyomás (kivéve: napilap) 
18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.14  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    
47.78  Egyéb, m. n. s új árú kiskereskedelme  

 55.20  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshe
55.90  Egyéb szálláshely-szolgáltatá
56.10  Éttermi, mozgó vendéglátá
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevé
82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
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 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2
apító Okirat lehetővé teszi számára, jelenleg nem folytat 

vállalkozási tevékenységet. 

. A feladatmutatók és teljesítménymutatók megnevezése és köre 

eladat- és teljesítménymutatók:  

el rendelkező fiókintézmények száma; 

sága; 
sága; 

 vett                
rázolással ellátott leíró-kartonnal, mutatókartonnal rendelkező)  

ányosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak  

nt  
öldön egyaránt); 

körben az alkalmazottak által a köz- és felsőoktatásban tartott     

latok száma; 
; 

tt állandó, időszakos és vándorkiállítások száma, alapterülete,  

úzeumi közművelődési programok,  

 Intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb.  
     száma; média-megjelenések száma; 

 
III. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI 

 

 vezetőinek kinevezési rendjét a 150/1992. (XI. 20.) sz. Kormányrendelet 
abályozza.  

. Magasabb vezetők 
 

 
.3. A vállalkozási tevékenység forrásai 
Az Intézmény, bár az Al

 
3
 
F
 
- működési engedélly
- össz-látogatószám; 
- a gyűjtemények száma és nagy
- az éves gyarapodás nagy
- a raktárak alapterülete; 
-  az év sorban hagyományos, papír alapú vagy elektronikus formában nyilvántartásba
       (leltározott, képi áb
       műtárgyak száma; 
- az év során állagvédelmi kezelésben részesült műtárgyak száma; 
- az év során revíziózott, kölcsönzött, mozgatott műtárgyak száma; 
- a tudom
       száma; 
- az év során megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma (beleértve  
       minden írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában törté
       közzétételt és a kiállítási katalógusokat, vezetőket itthon és külf
- az év során megszervezett konferenciák és résztvevőik száma; 
- az intézményi feladat
        tanítási órák száma; 
- a külső kutatók éves száma; 
- szalmai képzést, továbbképzést az év során eredményesen befejezők száma; 
- együttműködési megállapodásban rögzített nemzetközi partnerkapcso
- az éves nyitva tartás (napokban), illetve a napi nyitva tartás órákban
- az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások száma; 
- az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások alapterülete; 
- az év során csak üzemeltete
       üzemeltetési napok száma; 
- múzeumpedagógiai és más közönségkapcsolati, m
       rendezvények éves száma és a résztvevők száma; 
- az év során megjelent plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok,  
       tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az
  

Vezetők 

Az Intézmény
sz
 

1
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1.1. A főigazgató 
A főigazgató az Intézmény legfőbb vezetője. A főigazgató a jogszabályokban, valamint a 
Múzeum Alapító Okiratában megállapított feladatkörökben önállóan és egyszemélyi 
felelősséggel irányítja az Intézmény tevékenységét. Irányító jellegű feladatait a főigazgató-
helyettes, a tudományos titkár és a gazdasági igazgató segítségével valósítja meg.  
Közvetlen irányítása alá tartozó gyűjteményi szervezeti egységek: Kézirattár, Könyv- és 
Médiatár, Művészeti és Relikviatár, Kassák Múzeum, Múzeumi dokumentáció és Adattár, 
valamint más, gyűjteménnyel nem rendelkező szervezeti egységek: a Főigazgatói 
Titkárság, az Ady Endre Emlékmúzeum, Jókai Mór Emlékszoba, és a részjogkörű 
költségvetési egység, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet. A gyűjteményezés, a muzeális 
anyag nyilvántartása, tudományos feldolgozása, a raktározás, állományvédelem, kiállítás-
rendezés közvetlen irányítása alatt áll. 

 
1.1.1. A főigazgató jogállása 
1.1.1.1. A főigazgató az Intézmény folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint 
az Alapító Okirat szerinti faladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.  

 
1.1.1.2. A főigazgató felelős az Áht. 88. § (1) bekezdése alapján:   
a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy 
költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), 
valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által 
közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 
b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság 
és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, 
c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, 
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő 
vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, 
e) az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, 
továbbá 
f) a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési 
(monitoring) rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és 
közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak 
teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. 

 
 A főigazgatót a miniszter pályázat útján, határozott időre bízza meg, vonja vissza a 
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). A munkáltatói jogokat a miniszter 
gyakorolja felette. 

 
az Intézmény nemzetközi tevékenységéért, 

• a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott  
vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,  

• a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság  
követelményeinek érvényesítéséért, 

• az Intézmény ésszerű és takarékos költséggazdálkodásáért, az intézményi számviteli 
rendjéért,  

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért, annak 
teljességéért és hitelességéért,  

• a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, 
• a Minisztérium által jóváhagyott éves munkaterv elkészítéséért, végrehajtásáért, a 

költségvetési terv betartásáért, a teljesítésről szóló beszámoló elkészítéséért, 
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• az Intézmény igazgatási tevékenységéért, gazdasági, műszaki és üzemeltetési munká-
jáért, 

• Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (12) alapján: a 
számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítésért és az elkészült 
számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért, 

• a 49 § (5) alapján: a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a 
naprakész könyvvezetés helyességéért, 

• Az 1995. évi LXVI. törvény alapján: az iratkezelés és az irattározás meghatározott 
feltételeinek teljesítéséért. 

 
A főigazgató jogállásának szabályozása 
• A főigazgatót a miniszter pályázat alapján határozott időre bízza meg, illetve vonja 

vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette                       
a munkáltatói jogokat. 

• Az SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézmény közalkal-
mazottai és megbízottai felett a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E jogok gya-
korlását át is ruházhatja. Az átruházott munkáltatói, illetve megbízói jogokat indokolt 
esetben, az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja. 

 
Át nem ruházható munkáltatói jogköre: 

• közalkalmazotti kinevezés, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, 
• vezetői és magasabb vezetői megbízás, 

sítvány, • pályázatok kiírására vonatkozó jogo
sa, • a személyi illetmény szabályozá

• szakmai címek adományozása, 
• külön juttatás mértékének meghatározása, 
  biztosítja a közalkalmazottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét, a 
közalkalmazott besorolásának, illetményezésének helyességét,a jutalmazási, 
érdekeltségi rendszer kidolgozása, 

•

• minősítési/értékelési rendszer kidolgozása, kiadása, 
• hivatalos külföldi kiküldetés elrendelése, külföldi tanulmányút engedélyezése, 

              ●  visszatérítendő, ill. vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi                          
                   juttatások feltételeinek, mértékének megállapítása. (A jóléti célú pénzeszközök fel   
                   használása tekintetében a Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg.) 

 
1.1.2. A főigazgató feladat- és hatásköre 
Költségvetési szerv vezetőjeként ellátandó feladatai: 

• Gondoskodik az Intézmény szakmai feladat-, illetve munkatervének, éves 
költségvetésének, valamint költségvetési és feladat-, illetve munkatervi 
beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, 
ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; 

• Beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működéséről; 

• Az Intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéshez szükséges 
belső személyi és infrastrukturális feltételekről; 

• Képviseli az Intézményt külső felekkel szemben; más személyek részére képviseleti 
jogot adhat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SzMSz) 
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meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó átruházásáról 
nyilvántartást köteles vezetni; 

• A gazdasági igazgató ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és 
utalványozási jogot; 

• Gondoskodik az OKM szabályzatában meghatározott, illetőleg az SzMSz 
mellékletét képező szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, 
végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; 

• Felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), a belső 
ellenőrzés, valamint a kockázatkezelés rendszerének kialakításáért, működtetéséért 
és továbbfejlesztéséért; utasítást ad az Intézmény teljes működését (vagy egyes 
területeit) érintő rendszeres és időszaki ellenőrzésre, a feltárt hibák, hiányosságok 
megszüntetésére; 

• Köteles elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, valamint a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét; 

•  Felelős a számviteli politika elkészítéséért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért, 
továbbá a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész 
könyvvezetés helyességéért; 

• Felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért; 
• Feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot.  

 
Munkaügyi és személyzeti feladatai: 

• Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Intézmény valamennyi szervezeti egysége, 
vezetője és beosztott munkatársa irányában; 

• A jelen SzMSz-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézmény 
közalkalmazottai és megbízottai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E 
jogok gyakorlását – a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás, pályázatok 
kiírása, kollektív szerződés megkötése kivételével – átruházhatja. Az átruházott 
munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben – az érdekeltek egyidejű értesítése 
mellett – magához vonhatja. Ennek keretében: 

 a) Meghatározza a szervezeti egységek létszámát, működési feltételeit, a 
létszám- és illetménygazdálkodás alapelveit, a jutalmazás és az anyagi 
ösztönzés feltételrendszerét; ebben a tevékenységben az illetékes fórumokon 
konzultál; 

 b) az illetékes vezetőkkel való konzultáció után kinevezi, felmenti a 
közalkalmazottakat (kivéve a gazdasági igazgatót), dönt minősítésükről, 
besorolásukról, dönt a várakozási idő csökkenéséről, jutalmazásról stb.; 

 c) megindítja a fegyelmi eljárást, illetve ellátja a fegyelmi tanács elnökének a 
Kjt-ben rögzített feladatait; 

 d) kiírja a Kjt. 23 §-a és a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet 7 §-a szerinti 
pályázatokat; 

 e) kiírja a Kjt. 20/A. §-a értelmében szükséges pályázatokat; 
 f) kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, egyeztet és megköti a 

szakszervezettel/szakszervezetekkel, ill. nem reprezentatív érdekképviselet 
esetén az Összmunkatársi Értekezleten megjelentekkel megállapodottak 
alapján a Kollektív Szerződést és annak módosításait, továbbá a mindenkori 
költségvetési törvény ismeretében a személyi juttatások vonatkozásában 
bérmegállapodást köt; 

• Gondoskodik az Intézmény közalkalmazottainak folyamatos továbbképzéséről, és az 
ezzel összefüggő nyilvántartásról a vonatkozó jogszabály szerint. 
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Muzeológiai feladatai:  
o) Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézmény muzeológiai tevékenységét, a 

gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, a tudományos és kiállítási 
tervek készítését, jóváhagyja azokat, és felelős végrehajtásukért; 

p) Védetté nyilvánítási és kiviteli ügyekben irányítja az Intézmény Alapító Okiratában 
részletezett tevékenységét; 

q) Felügyeli a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett 
szakértői tevékenységet. Az Intézmény főfoglalkozású munkatársainak 
publikációival, illetve az Intézmény őrzésében lévő művek és dokumentumok, 
nyilvántartások felhasználásával vagy publikálásával kapcsolatban megadja a 
szükséges engedélyeket. Az Intézmény kiadványainak felelős kiadója; 

r) Dönt szerzeményezési ügyekben és a letétek elfogadásáról. Műtárgyak vásárlásakor, 
múzeumi tárgyak cseréjekor és hivatalos tárgyátvételkor gondoskodik jelen 
szabályzatban meghatározott, illetve egyéb vonatkozó előírások betartatásáról; 

s) A hatályos jogszabályok előírásait betartva engedélyezi a gyűjteményekben lévő 
műtárgyak kölcsönzését. Engedélyezi más intézmények és magánszemélyek 
muzeális tárgyainak restaurálását; 

t) Meghatározza az Intézmény kiállítási és publikációs tevékenységét, továbbá a 
dokumentációs és marketingfeladatok fő követelményeit az Intézmény 
célkitűzéseinek megfelelően. 

 
Egyéb feladatai 
u) Folyamatosan, illetőleg évente teljes körű tájékoztatást nyújt, és beszámol a 

miniszternek és a szakállamtitkárnak az Intézmény működéséről; 
v) Gondoskodik az Intézményt érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek 

az érdekeltekkel történő megismertetéséről; 
w) A jelen SzMSz-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek 

között bármikor magához vonhatja; 
x) A főigazgató felelős az Intézményen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári 

védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az Intézmény vagyonának 
megóvásáért; 

y) Kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel, a társintézmények vezetőivel; az 
Intézménnyel hivatalból kapcsolatba kerülő személyekkel és cégekkel, illetve az erre 
vonatkozó felhatalmazást az intézmény alkalmazottainak megadja. Kapcsolatot tart a 
hazai és külföldi múzeumokkal és más kulturális intézményekkel; 

z) A miniszter, illetőleg a szakállamtitkár a főigazgatót, és általa az Intézményt az 
Alapító Okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg. Ellátja továbbá 
azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 

 
1.2. A gazdasági igazgató  

 
1.2.1. A gazdasági igazgató jogállása 

A gazdasági igazgató az Intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi 
feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese. A gazdasági igazga-
tót a főigazgató javaslatára, pályázat útján határozatlan időre a miniszter bízza meg, 
illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint 
gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Feladatát a főigazgató közvetlen irányítása és 
ellenőrzése mellett látja el.  
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1.2.2. A gazdasági igazgató feladat-és hatásköre 
• a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a Gazdasági Főosztály, 
• közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 
• elkészíti a gazdasági szervezet ügyrendjét, 
• felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirány-

zatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a 
vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkeze-
léssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási, FEUVE kötelezettséggel, az adatszolgál-
tatással kapcsolatos összefoglaló, és a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogsza-
bályoknak megfelelő ellátásáért, 

• a főosztályok gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi, 
• gazdasági intézkedéseket hoz, 
• ellátja a teljesítésigazolással és ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat, 
• gondoskodik a költségvetési tervezés, gazdálkodás, a gazdasági ügyvitel, a 

bizonylati rendvonatkozásában megszabott feladatok végrehajtásáról, 
• a fentiek érdekében kialakítja a költségvetési tervezés rendszerét, szabályozza a 

tervezés folyamatát, az egyes szakaszok feladatait, a pénzügyi tervek típusait és a 
tervezés módszereit, 

ról, • intézkedik a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a követelések behajtásá
• a főigazgatóval közösen felelős az intézmény működésének likviditásáért, 
• irányítja a beszámolási kötelezettségek teljesítését, megszervezi az ezzel összefüggő 

könyvvezetési és pénzügyi feladatok ellátását, ennek érdekében szabályozza az év 
 

• 
űködés formáit és bizonylatait, a beszámolók típusait és megjelenési 

• 
ég az V. fejezet 4. pontját (Az intézmény irányításának eszközei és szabá-

• a személyi juttatásokkal való gazdál-

ítását, 

• let feladatainak megoldására, napi-

• át átfogó közgazdasági ellenőrző, értékelő, 

• telével gondoskodik a gazdasági, pénzügyi, 

• 

ácsnak és részt vesz a Főosztályvezetői értekezleteken. 

1
  

sát (szükség esetén nevezi ki és menti 
fel), valamint gyakorolja felette a fegyelmi jogokat. 

végi és évközi beszámolási rendszert,  
meghatározza a beszámolás folyamatát, a folyamatban résztvevők körét, feladatait, 
az együttm
formáját, 
szakmai tevékenységének irányítását saját területén utasításokkal szabályozhatja. 
Lásd m
lyai), 
figyelemmel kíséri az emberi erőforrásokkal és 
kodást, az előirányzatok folyamatos alakulását, 

• irányítja és ellenőrzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalós
• kialakítja és ellenőrzi a készlettárolási és a bizonylati rendet és fegyelmet, 

kezdeményezéseket tesz az általa vezetett terü
rendi javaslatokat készít vezetői értekezletekre, 
biztosítja az intézmény teljes gazdálkodás
döntéselőkészítő feladatok végrehajtását, 
a szervezeti sajátosságok figyelembevé
számviteli szabályzatok kidolgozásáról, 
a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja a vezetői 
ellenőrzést, szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdálkodási folyamatokba épített elle-
nőrzést, 

• tagja az Igazgatótan
 
.3. Főigazgató-helyettes 
 A főigazgató-helyettest pályázat útján, határozott időre – a miniszter egyetértésével – a  
főigazgató bízza meg, illetve vonja vissza a megbízá

 14



• dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a főigazgató hatáskörébe, illetve 
amelyet a főigazgató nem von magához, és amelyik nem tartozik a gazdasági igazgató 
hatáskörébe, 

• előkészíti a főigazgató döntéseit és gondoskodik azok végrehajtásáról. Részt vesz az 
intézmény közép- és hosszú távú szakmai koncepciójának, terveinek előkészítésében, 
a felettes szerv részére készítendő előterjesztések, beszámolók elkészítésében, 

• vezetői hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli az Intézményt, tájékoztatást nyújt a 
tömegkommunikációs szervek részére a főigazgatóval való egyeztetést után, 

• delegált munkáltatói jogkörben meghatározza az irányítása alá tartozó főosztály-
vezetők munkaköri leírásban rögzített feladatait, engedélyezi szabadságolásukat, elő-
terjesztést tesz, véleményt formál a munkáltatói jogok körében hozandó kérdésekben 
az irányítása alá tartozó szervezeti egységek alkalmazottai tekintetében,  

• részt vesz az Igazgatótanácsban és a Főosztályvezetői értekezleteken, 
• a főigazgató-helyettes irányítási és felügyeleti jogkört gyakorol a Közönségkap-

csolatok és Marketing Főosztály, a Digitális Irodalmi Akadémia fölött, amelyeknek 
tevékenységéért, annak törvényességéért és hatékonyságáért teljes felelősséggel tarto-
zik. Beszámoltatja az irányítása alá tartozó szervezetei egységek vezetőit, és rendszer-
esen referál erről a főigazgatónak. Dönt az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
konkrét munkafeladatainak meghatározásáról, felelős a munkatervek elkészítéséért. 
Szakmai tevékenységének irányítását saját területén utasításokkal szabályozhatja. Lásd 
még az V. fejezet  4. pontját (Az Intézmény irányításának eszközei és szabályai), 

• feladata a magyar irodalom külföldi megjelenésének, ill. a határon túli magyar és a 
külföldi irodalom magyarországi bemutatásának elősegítése. Építi az Intézmény hazai 
és nemzetközi partnerkapcsolatait: az irodalmi emlékhelyekkel, irodalmi portálokkal, 
Literaturhausokkal, irodalmi szervezetekkel stb.  

• irányítja az Intézmény arculatépítését és Internetes megjelenéseit, valamint a 
direktmarketing- és reklámtevékenységet. Feladata az Intézmény szakmai tevékenysé-
géhez szükséges anyagi feltételek körének bővítése, a Károlyi-palota helyiségeinek 
hasznosítása, az irodalmi muzeológiával kapcsolatos PR-, marketing és 
kommunikációs tevékenység kialakítása, koordinálása, a Károlyi-palota adottságait 
kihasználó széles körű kulturális tevékenység, irodalmi rendezvények és fesztiválok 
szervezése. 

 
agyonnyilatkozati kötelezettséggel járó munkakörök V

 
A kötelezettségek megállapítására az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. Törvény (továbbiakban Vnytv) 2. és 3. §-ai az irányadóak. A Vnyty 
végrehajtásáról szóló 4/2008, (OK. 18) OKM utasításban foglalt időtartam alapulvételével 
étévente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni: k

 
● Főigazgató 

 ● Főigazgató-helyettes
 Gazdasági igazgató ●

 
A műszaki vezetői és a belső ellenőri munkakörök ellátása vállalkozói megbízási szerződés 
eretében történik.  k
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1.4. Tudományos titkár 
• a tudományos titkárt pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, illetve 

vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat, 

• feladatköre az Intézménynek, mint az intézmény egészének, valamint 
muzeológusainak egyéni tudományos munkájához, illetve továbbképzéséhez 
kapcsolódik. A tudományos titkár döntéselőkészítő és javaslattételi jogkörrel 
rendelkezik az Intézmény tudományos stratégiájának kialakítására vonatkozóan. 
Kapcsolatot tart a tudományos intézményekkel, könyvkiadó műhelyekkel és 
szerkesztőségekkel. Az Intézményben folyó tudományos kutatási témák, valamint az 
egyéni kutatások, illetve pályázatok ismeretében szükség szerint tájékoztatást nyújt az 
intézményről, jelentéseket, illetve statisztikákat készít. Nyilvántartja a muzeológusok 
kutatónapjait,  

• elkészíti az Intézmény hétéves továbbképzési és az éves beiskolázási tervét a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) valamint az azt módosító 12/2002. (IV. 13.) számú NKÖM 
rendelet előírásai szerint. A képzésre kötelezett és jogosult kulturális szakembereket 
tájékoztatja a Kulturális Közlönyben és egyéb oktatási fórumokon rendszeresen 
felkínált továbbképzési lehetőségekről, egyénenként egyezteti az érintettekkel, mely 
időpontban, milyen típusú továbbképzésben vehetnek részt. A képzés kiválasztását a 
tudományos titkár és a szakképzésre jogosult egyaránt kezdeményezheti, szem előtt 
tartva az Intézmény szakmai-intézményi érdekeit. Hétéves továbbképzési 
időszakonként továbbképzési tervet készít a Gazdasági Főosztállyal együttműködve. 
Minden adott és az azt követő naptári évre beiskolázási tervet állít össze, melyeket a 
képzéssel kapcsolatos esetleges költségmegosztási javaslatokkal együtt a főigazgató 
elbírál. A tudományos titkár a képzésre jogosultakat tájékoztatja a döntésről, a kitöltött 
igénylő lapot, valamint a főigazgató által jóváhagyott és aláírt továbbképzési és a 
beiskolázási tervet minden év március 1-jéig megküldi az OKM-nek. A fenntartó által 
jóváhagyott tervet április 1-jéig továbbítja az Országos Széchenyi Könyvtárnak a 
szervezett képzésben résztvevők létszámának megismerése és regisztrálása érdekében. 
Ha a Hétéves továbbképzés során a képzésben részt vevő vagy a főigazgató 
módosítani kívánja a szakképzés irányát, annak kérelmezésére kölcsönös egyeztetés 
után az I-Képzőlapon megfelelő indoklással feltüntetve nyílik lehetőség. A képzési 
költségek elszámolását a tárgyévet követő február 28-áig a Gazdasági Főosztállyal 
együttműködve az Országos Széchényi Könyvtárnak megküldi. A képzés igénylésére, 
felhasználására, kezelésére és elszámolására vonatkozó dokumentumokat a Gazdasági 
Főosztály őrzi, 

• a múzeumi könyvkiadás közép- és hosszú távú tervezésének felelőse. Szerkeszti a 
honlapnak a tudományos életről szóló részét. Tudományos konferenciák szervezőmun-
káját végzi. A könyvkiadással és konferenciák megrendezésével, az intézmény kutatá-
si témáival kapcsolatban pályázatot készít, 

• tagja az Igazgatótanácsnak, a Tudományos Tanácsnak, a Szerzeményezési Bizottság-
nak, részt vesz a Főosztályvezetői értekezleteken. Közvetlen beszámolási kötelezett-
séggel tartozik a főigazgatónak,  

• kiállítási ügyeletet vállal. 
 

1.5. Főosztályvezetők 
• főosztályvezető irányítja az Intézmény következő szervezeti egységeit: Kézirattár, 

Könyv- és Médiatár, Művészeti és Relikviatár, Múzeumi Dokumentáció és Adattár, 
Közönségkapcsolatok és Marketing Főosztály, Kassák Múzeum, Gazdasági Főosztály, 
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• a főosztályvezetőket pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, illetve 
vonja vissza megbízásukat (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja 
felettük a munkáltatói jogokat, 

• elkészítik a főosztály dolgozóinak munkaköri leírását. A főosztályok munkáját irányít-
ják, elkészítik a főosztály éves beszámolóját és a munkatervét, melynek feladatait 
egyénenként kiosztják. Meghatározzák az egyes feladatok fontosságának sorrendjét, 
ellenőrzik az elvégzett munkát, 

• gyakorolják a múzeumi ügyrendben előírt munkáltatói jogaikat. Javaslatot tesznek a 
főigazgatónak az álláshelyek betöltésére, új munkakörök létesítésére (vagy megszün-
tetésére), meghatározott időre és feladatra szóló munkaszerződések megkötésére, 
valamint a díjazás mértékének megállapítására, 

• képviselik főosztályukat, intézkedési és döntési joguk van a főosztály illetékességi 
körébe tartozó minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a főigazgató (főigazgató-
helyettes) hatáskörébe, 

• részt vesznek az Intézmény vezetésének munkájában és a Főosztályvezetői értekez-
leteken, 

• közvetlen beszámolási kötelezettséggel tartoznak a főigazgatónak, illetve helyette-
seinek,  

• folyamatosan tájékoztatják munkájukról az Intézmény irányító testületét, kapcsolatot 
tartanak az Intézmény többi főosztályával. Osztályértekezletet hívnak össze, amelyen 
ismertetik beosztottaikkal a Főosztályvezetői értekezleten elhangzottakat, közvetítik a 
főigazgatói döntéseket, 

• irányítják a főosztály adminisztrációját, bizonylati és nyilvántartási fegyelméről 
gondoskodnak, kiadmányozási joggal rendelkeznek a főosztály belső ügyei 
tekintetében,  

• szakmai tevékenységük irányítását saját területükön utasításokkal szabályozhatják. A 
szabályozás nem lehet ellentétes a hatályban lévő főigazgatói utasítással, a közalkal-
mazottak személyi juttatásait nem érinthetik. Az utasítást annak hatályba lépése előtt a 
Főigazgatóhoz jóváhagyás céljából meg kell küldeni. Az utasítás hatályba lépése: az 
utasításban megjelölt időpont. A kiadott főosztályvezetői utasításokat nyilvántartásba 
vétel céljából meg kell küldeni a Főigazgatói titkárságra. Az utasítás kihirdetéséről 
annak kiadója gondoskodik (biztosítja a munkatársakhoz való eljutását a helyben 
szokásos módon). A munkatárs az utasításban foglaltakat, illetve annak tudomásul 
vételét aláírásával ismeri el, 

• szervezeti egységük alkalmazottaira vonatkozóan – az általuk minden év március 31-
éig összeállított szabadságolási terv alapján – engedélyezik a 3 napot meg nem haladó 
évi rendes szabadság kivételét, javaslatot tesznek minden más szabadságkérelem elbí-
rálására a főigazgatónak, 

• kiállítási ügyeletet tartanak. Az ügyeletet ellátó közalkalmazottak szabadnapjait nyíl-
vántartják, 

• meghatározzák a gyűjtemények Inter netes megjelenésének formáját, gondoskodnak az 

•  külön hatáskörüket és feladataikat az 

nak a főigazgatótól, 

adatok folyamatos aktualizálásáról,  
feladataikat a munkaköri leírásuk részletezi,
egyes főosztályok ügyrendje határozza meg,  

• személyre szóló megbízatásokat kaphat
• egyéni tudományos munkát végeznek, 
• együttműködnek a gyűjtőkörüknek megfelelő különböző társintézmények vezetőivel. 
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• a gyűjteményi főosztályok vezetői személyes felelősséggel tartoznak a főosztályukra 
bízott gyűjteményekért, azok gyarapításáért, tudományos feldolgozásáért, szakszerű 
tárolásáért, őrzéséért,  
a gyűjteményi főosztályok vezetői a vásárlásra felkínált m• űtárgyakat értékelik. Vásár-

odnak a biztosított költségvetési kerettel. Felelős a 
gyűjteményezésre előirányzott évi keret felhasználásáért, 

álási, kölcsönzési és másolási enge-

 
1.6. H

•

enti fel), valamint gyakorolja 

• 

annak kiadása nem főigazga-

egkommunikációs szervek részére csak a HBKI-t érintő valamennyi kérdésben 
nyilatkozik önállóan, 

kai adatbázisának működéséért. 

2

lyettesek 
Részt vesznek a főosztály irányításában, felelnek annak törvényes, szakszerű és hatékony 

es felelősséggel tartoznak az osztályukra bízott gyűjteményekért, 
akszerű tárolásáért, őrzéséért. Kiállítási 

 

kmai    

lási, ajándékozási, illetve cserejavaslatokat készítenek elő, letéti szerződések készíté-
sére tesznek javaslatot, gazdálk

• a gyűjteményi főosztályok vezetői kutatási, publik
délyezésekre tesznek javaslatot. 

amvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója  
a főigazgató-helyettest, és a  Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatóját pályázat 
útján, határozott időre – a miniszter egyetértésével – a főigazgató bízza meg, illetve 
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és m
felette a fegyelmi jogokat.  
a rendelk• ezésére bocsátott költségkerettel összhangban gondoskodik az irányítása alatt 
álló intézet fő feladatainak kijelöléséről és teljesítéséről, 
költségvetési tervet készít és azt jóváhagyásra minden évben a főigazgató részére 
átadja,  

• felelős a részére rendelkezésre álló működési célú előirányzatok felhasználásáért, az 
igénybevett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása 
mellett, saját bevételei fölött önállóan rendelkezik, feladatai ellátásához szükséges 
megbízási, felhasználási, és vállalkozási szerződéseket jogosult kötni, 

• dönt az irányítása alá tartozó HBKI konkrét feladatairól, kiadja a belső hatályos utasí-
tásokat, és intézkedik a hatáskörébe tartozó ügyekről, beszámoltatja az irányítása alá 
tartozó kollégákat munkájukról, 

• munkáltatói jogokat a felügyelete alá tartozó munkatársai felett, főigazgatói egyet-
értéssel dönt kinevezésükről, felmentésükről. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója 
nem helyezheti át az HBKI munkatársait más szervezeti egységhez, 

• hatáskörének keretein belül, átruházott jogkörben jogosult képviselni a HBKI-t annak 
tevékenységét érintő ügyekben, 

• a HBKI feladatkörében kiadhat ügyiratokat, amennyiben 
tói jogkör, 

• a töm

• felelős a HBKI informati
 

. Vezetők 
 

Főosztályvezető-he

működtetésért. Személy
azok gyarapításáért, tudományos feldolgozásáért, sz
ügyeletet látnak el. 

A helyettesítés rendje  
A helyettesítés rendjét a főigazgató határozza meg. 
• a főigazgatót távol létében gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató, sza
• ügyekben a főigazgató-helyettes, vagy a tudományos titkár helyettesíti, 
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• gazdasági igazgatót távol létében a a gazdasági főosztályvezető helyettesíti,  
 távol létében a főigazgató helyettesíti, 

• 

3. B

 

• I

• K

• A

• M

i körébe 
jteménnyel már rendelkezett, ezt a körülményt 

3.1. T
tud
ké

• 

a 
• a főigazgató-helyettest
• a főosztályvezetőket távol létében a főosztályvezető-helyettes képviseli, 

a HBKI igazgatóját pénzügyi kérdésekben a gazdasági igazgató helyettesíti. 
 

eosztott munkatársak 
• Munkakörükbe tartozó és a munkaköri leírásukban meghatározott feladataikat legjobb 

képességük szerint, elvárható szakértelemmel és gondossággal kötelesek végezni. Mun-
kájuk során be kell tartaniuk a SZMSZ és a munkakörükre vonatkozó belső szabályzatok 
előírásait, valamint az egyéb, Intézményen belüli utasításokat. 

unkájuk eredményessége érdekében az ügyeket tényleges befej• M ezésükig figyelemmel
kell kísérniük, jogosultak és kötelesek – a munkakörének, illetve hatáskörének megfelelő 
kapcsolatok keretében – egyeztetéseket kezdeményezni, illetve felettesei felé feljegyzés-
sel fordulni. A több főosztályt érintő feladatok ellátása során az illetékes osztályokkal 
együttműködni, egyetértésüket, illetve jóváhagyásukat beszerezni. 
smerniük kell a munkakörüket érintő jogszabályokat, szakmai rendelkezéseket; folyama-
tosan tájékozódnia kell a szakmai irányelvekről és szempontokról. 
ötelesek az intézmény tulajdonát megvédeni, a leltári felelősséggel átvett vagyontár-

gyakat a Nyilvántartási szabályzat előírásainak megfelelően kezelni, a káreseteket meg-
előzni és elhárításuk érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, a káresemény be-
következését haladéktalanul jelezni; a tulajdon védelméről elsősorban megelőző rendsza-
bályokkal (az eszközök rendeltetésszerű használatával, állagának megóvásával és megőr-
zésével) gondoskodni. 
 közalkalmazottak kötelességeik vétkes megszegéséért fegyelmi felelősséggel, a vétkes 

kötelességszegéssel okozott kárért kártérítési felelősséggel tartoznak. 
úzeumi dolgozó az Intézmény gyűjtési körébe tartozó tárgyakat sem saját maga, sem 

más magánszemély számára gyűjtés vagy vásárlás útján nem szerezheti meg, kivéve – 
főigazgatói engedéllyel – egyes tárgyaknak saját lakása díszítése céljából történő 
megvásárlását. Ha a dolgozó múzeumi alkalmazása előtt intézménye gyűjtés
tartozó tárgyakból magángyű
alkalmazásával egyidejűleg a főigazgatónak bejelenteni tartozik. Az előző bekezdésben 

magángyűjteményét továbbra is saját említett gyűjteményt a múzeumi dolgozó 
kezelésben kívánja tartani, a gyűjtemény leltárát köteles a főigazgatónak átadni. 

 
udományos munkatársak:  
ományos fokozattal rendelkező munkatárs, főmuzeológus, muzeológus, felsőfokú         

pzettséggel rendelkező múzeumi könyvtáros 
•  tudományos munkatársak feladata a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás; a tudomá-

nyos és közművelődési muzeológiai feladatok ellátása; kiállításrendezés, a kiállítás-
rendezéssel kapcsolatos előkészítő munka elvégzése. Feladatukat önállóan, kezdemé-
nyezően, munkaköri leírásuk, illetve a feletteseiktől kapott útmutatások megtartásával 
kötelesek végrehajtani,  
szóbeli vagy írásbeli előkészítő, tájékoztató jellegű szakmai feladataik elvégzése és az 
eredményes munkavégzés érdekében folyamatosan tájékozódniuk kell a szakmai 
irányelvekről és szempontokról, tanulmányozniuk kell minden olyan jogszabályt, kor-
mányhatározatot, szakmai előírást és egyéb, a feladat szempontjából lényeges hazai, 
illetve EU-s rendelkezést, amely a színvonalas és gyors ügyintézéshez, a végrehajtás 
megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges,az Intézmény felettes vezetőinek 
utasítására a szorosan vett tudományos vagy szakfeladataikon kívül képzettségüknek 
megfelelően egyéb feladatot vállalnak, esetenként munkájukhoz kapcsolódóan 
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pályázatokat készítenek. Ügyeletet látnak el, egyéni tudományos munkát végeznek. Az 
Intézmény dolgozói által végzett kutatásoknak kapcsolódniuk kell az Intézmény 
küldetéséhez és céljaihoz, meg kell felelniük a jogi, etikai és tudományos 

• 

zdasági 

ennállásáról a 

• 

• ben rejlő információk vizsgálatával, 

z 
n – a jogszabályok, ill. a felü-

aszkodó 

3.2

, 
i 

mu
mú
mú

a múzeumi tulajdon biztonságos megőrzéséért, állagának fenntartásáért vagy 

ttáros 

 

gyakorlatnak. Szakterületükön és a muzeológia módszertanában, történetében 
tudományos kutatás végeznek, publikációs kötelezettségük van.  Munkavégzésre 
irányuló további jogviszonyt csak művészeti tudományos, ismeretterjesztő, oktatói 
vagy szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesíthetnek.  
a Mt. 3. § (5) bekezdésében foglalt, a munkáltató jogos gazdasági érdekeit védő 
szabályt a közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazni kell, ennek értelmében a 
múzeum közalkalmazottai nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely veszélyeztetné 
a munkáltató jogos gazdasági érdekeit. Az Mt. 3.§ (5) bekezdésének alkalmazása 
során a munkáltatói jogkör gyakorlója a magángyűjtő tevékenységet a ga
összeférhetetlenség egyik esetének tekinti, és azt a pontban foglaltaknak megfelelően 
szabályozza. Az Intézmény közalkalmazottja az összeférhetetlenségi ok f
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, illetve jelen SzMSz hatályba lépését 
követően haladéktalanul köteles a munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatni. 
részt vesznek az Intézmény tudományos témáival összefüggő közép- és felsőfokú 
oktatásban, valamint a muzeológus-képzésben és továbbképzésben, 
tudományos felelősségük van a gyűjtemények
megőrzésével és használatával kapcsolatban. Tartózkodniuk kell minden olyan körül-
ménytől, mely a tudományos adatok elvesztéséhez vezet. Kellő gondossággal kell 
eljárniuk a személyes adatok vagy azokhoz kapcsolódó információk és más bizalmas, 
az érzékenységet is érintő anyagok kezelésekor, 

• kutatószolgálatot tartanak, feladatuk a külső kutatók szakmai támogatása. Feladatuk a
Intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetébe
gyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára tám
és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység végzése, 

• a tudományos munkatársak feladata az Intézmény honlapjának folyamatos feltöltése, 
• munkájukról évenként tervet és beszámolót készítenek. 

 
. Múzeumi szakmai munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak 

muzeológus, segédmuzeológus, múzeumi könyvtáros, múzeumi könyvtáros asszisztens
múzeumi népművelő, múzeumpedagógus, közművelődési szakember I., közművelődés
szakember II, közművelődési szakember III, kulturális menedzser, kulturális szervező, 
múzeumi tárlatvezető, marketing és reklámszervező, múzeumi adattáros,  (közművelődési 

nkát segítő egyéb munkakör) dekoratőr, múzeumi fotós, múzeumi kiállításrendező, 
zeumi informatikus, múzeumi rendszerszervező, múzeumi adatrögzítő, restaurátor, 
zeumi gyűjtemény- és raktárkezelő 

• a múzeumi szakmai munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak  munkájukról 
évenként tervet és beszámolót készítenek. Tevékenységük, a tárgyi anyaggal vagy hi-
vatalos felszereléssel végzett munkájuk során az alkalmazottak minden lehetőt meg-
tesznek 
javításáért,  

• a múzeumpedagógus, közművelődési szakember, tárlatvezető és a múzeumi ada
kiállítási ügyeletet lát el. A gyűjteménykezelők és a raktárosok leltári felelősséggel tar-
toznak. 

 20



3.3. E

z 
ügyviteli alkalma indazokat 
az ügyviteli jelle gység vezetője vagy a 

k kisegítő munkát végeznek, 
 

Z INTÉZMÉNY SZERVEZETE 
 
1. 

 
1. 

1

A
titká
a
h
Szer
• 

• 
 meg-

 tok intézéséről, a kiadott felada-

• 
• dományos 

kbirtokos – által 
meghatározott belső szabályzat alapján végzi a minősített adatok kezelését, 

 kezeli a titkárság telefonforgalmát, információkat továbbít,  
munkatársakat, illetve a külső partnereket az egyes ügyek-

•

 
 

gyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak 

• biztonsági szakreferens, gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott, gazdasági, 
műszaki, igazgatási ügyintéző döntésre előkészítik, elvégzik a munkakörükbe utalt, 
illetőleg a hivatali felettese által esetenként vagy időszakosan rábízott ügyeket.A

zott, műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott ellátja m
gű feladatokat, amivel az adott szervezeti e

kiadmányozási jog jogosultja megbízza. 
• A szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazotta

ellátják a hivatali épületek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 
 

IV. A

sz. melléklet:  az intézmény szervezeti felépítésének ábrája 

A főigazgató alá rendelt szervezeti egységek 
 

.1. Főigazgatói Titkárság 

z Intézmény, ezen belül közvetlenül a főigazgató, a főigazgató-helyettes és a tudományos 
r, munkájának zavartalanságát a Főigazgatói Titkárság biztosítja. Az Intézmény 

lapfeladatához kapcsolódó dokumentumokhoz – a jogosultság igazolása mellett – 
ozzáférést biztosít.  

vezési, adminisztratív és operatív feladatai: 
szervezi és nyilvántartja a főigazgató és a főigazgató-helyettes programjait, ellátja a 
programok tartalmi előkészítését, illetve szervezi és előkészíti a főigazgató hivatalos 
megbeszéléseit és utazásait, 
a belső iratkezelési szabályzat, a közfeladatot ellátó szervezetek iratkezelésének általá-
nos követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet szabályainak

ostabontását, központi iktatását, irattáro-felelően bonyolítja az intézményi levelezés p
zását, 

• gondoskodik a főigazgató által kiadmányozott ügyira
tok határidejének nyilvántartásáról, azok betartásáról, a titkársági ügyviteli munka 
megszervezéséről, 

• kezeli a Főigazgatói Titkárság munkatársainak szabadság-nyilvántartás adatait, 
összeállítja az éves kiállítási ügyeleti rendet, 
teljesíti az Intézményre előírt statisztikai adatszolgáltatási feladatokat a tu
titkárral és a Gazdasági Főosztállyal együttműködve, 

• ellátja a Főigazgatói Titkárság rövidebb terjedelmű szövegszerkesztési munkáit, 
jegyzőkönyvet készít, 

• az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény és a 79/1995. 
kormányrendelet és a főigazgató – mint minősítésre jogosult tito

•
• tájékoztatja az intézményi 

re/ügyiratokra vonatkozó kérdésekben, 
intézi mindazon a dminisztrációs és/vagy szakmai tartalmú ügyeket, amelyeket a fő-
igazgató eseti jelleggel a Főigazgatói Titkárság feladatai közé sorol. 
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Egyéb kiemelt feladatköre: 
az irodalmi emlékházak tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok országos szin-
tű koordinálása,  

• 

, tudományos 

l,  
okhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokat lát el, kreatív 

mmunikációs anyagokat készít, 

• 

 
1.2. B

• 

• 

olások, megbízhatóságára irányul. 
Munk . 26.) 
Korm egy fö 
látja 

• A Ko őrzési vezető 
felad

észítése; 

i 

 

v, 
ően; 

• kapcsolattartás külföldi partnerekkel, a nemzetközi ügyek és pályázatok ügyintézése, 
idegen-nyelvű levelezés 

• kapcsolattartás a magyar irodalmat külföldön bemutató intézményekkel
műhelyekkel, alkotókkal, mindenekelőtt a határon túli magyar kultúra szervezeteivel 
és személyiségeive

• kiállításokhoz, program
marketing-ko

• sajtófigyelés, sajtókapcsolatok szervezése, sajtótájékoztatók szervezése, 
a belső kommunikáció terén feladata: hatásvizsgálatok készítése, elemzése (látogatott-
ság, reklám stb.), 

első ellenőr 

az Áht. 121/A § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos 
bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az Intézmény 
működését fejlessze és eredményességét növelje. A költségvetési szerv vezetője 
köteles biztosítanai a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) 
függetlenségét. Az Áht. 121/A § (3) bekezdése szerint a belső ellenőrzést végző 
személy, a megbízással alkalmazott belső ellenőr közvetlenül a főigazgatónak 
alárendelt. 
feladata az Intézmény megfelelő színvonalú szervezettségére, a pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságára, hatékonyságára, 
eredményességére, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, a vagyon 
megóvására és gyarapítására, valamint az elszám

áját a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI
 ányrendelet alapján végzi. A 2§ o) pontja alapján, mivel az Intézményben

el a belső ellenőrzést, ez a személy vizsgálatvezetőnek minősül. 
rm. rendelet 4 § (2) bekezdésében foglaltak szerint A belső ellen

ata: 
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elk
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek 
összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek 
végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; 

vékenység megszervezése, az ellenőrzések c) a belső ellenőrzési te
végrehajtásának irányítása; 
d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

v tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szer
t fegyelmvezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséér

felelősséggel tartozik; 
f) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 

 fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
erv vezetőjének, illetve a költségvetési szervgyanúja merül fel, a költségvetési sz

vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan 
tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 
g) az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szer

lelilletve szervezeti egység számára megküldeni e rendelet 28. §-ának megfe
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h) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés 31. §- 
ban foglaltak szerinti összeállítása; 
i) gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra 

jenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és 
iniszter által közzétett módszertani útmutatók; 

1.3. K

F

• címleírás, feldolgozási revízió, 
lliumírás), a 

• lme, 
• a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. a felügyeleti 

án végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és an-
edményeit felhasználó – szakértői tevékenység, 

• 

 
1.4

Fela
sa, első kiadások, kortárs szépirodal-

mányvédelem és revízió, 

• 

• lévő kulturális javak védetté nyilvánítá-

•  kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének 

• 
iójának kidolgozása, 

kerül
érvényesüljenek a pénzügym
j) gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok 
és az adatok biztonságos tárolásáról. 

 
ézirattár 

eladatai 
• a magyar irodalom XIX., XX. és XXI. századi kéziratos emlékeinek és dokumen-

tumainak felkutatása, vásárlások előkészítése, szemlézése, aukciók látogatása,  
gyűjteményezés, feldolgozás (előrendezés, rendezés, 
általános ellenőrzés, állományrevízió; pecsételés, fóliózás, gépelés, pa
tudományos eredmények közzététele, 
kéziratok archiválási célú digitalizálása, állományvéde

szerv felkérése alapj
nak er

• kiadványelőkészítő munkálatok végzése (korrektúra, olvasószerkesztés), 
az irodalmi emlékházak tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok országos szin-
tű koordinálása, szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, 

. Könyv- és Médiatár 

datai 
• írói könyvtárak, hang- és filmfelvételek felkutatá

mi könyvek, periodikák, aprónyomtatványok szerzeményezése, interjúkészítés, muze-
ális, irodalomtörténeti jelentőségű események, konferenciák, kiállítások hang- és vi-
deofelvételének rögzítése, állományba vétel, feldolgozás, állo

• adatbázisok készítése a magyar irodalom alkotóiról, műveik hazai és külföldi megjele-
néséről, a róluk írott recenziókról; ezek alapján kiadványok összeállítása és on-line 
publikálása, 

• az audio- és filmfelvételek digitális archiválása, 
az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó irodalmi muzeológiai szakkönyvtár 
működtetése, 

• a gyűjteményi főosztályok segédkönyvtárainak gyarapítása, 
• az Intézmény olvasótermének felügyelete, közönségszolgálat, kutatószolgálat az egyes 

gyűjteményekkel együttműködve, 
a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban 
sának szakmai előkészítése, illetve véleményezése; közreműködés a védett gyűjtemé-
nyek és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében, 
a műtárgyak külföldre történő
szempontjait érvényesítő szemlézés, véleményezés, 
az Intézmény Internetes megjelenítésének, honlapjainak szerkesztése együttműködve 
az egyes főosztályok megbízottaival, a portál fejlesztési koncepc
kapcsolattartás a Portált üzemeltető céggel, 
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• az Ámr. 157/A § alapján a közérdekű adatok közzététele az Intézmény honlapján a 
számítástechnikai munkaeszközök zavartalan működésének biztosítása, az elekt-

rchiválása, 

a, számítógépes adathordozóra való átírása, 
mi elektronikus kiadványok elkészítése, hang- és filmfelvételek szerkesztése, 

1.5. R

A
tár v
 
F

rült 

•  számára, 
s anyagok beszerzési lehetőségeinek felkutatása, megren-

ításra kerülő anyag kiállíthatóságának biztosítása, 

• 

 
1.6

F
• rébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, 

, 
tó, textil), fotó és 

• ezése és előkészítő 

 kezelése és mozgatása, 
• állományvédelmi programjának bonyolítása külső restaurátorokkal, 

i kiállítások látványtervének elkészítése, szorosan együttműködve a gyűjte-
estaurátor Műhellyel, 

ronikus állományok a
• felvételek készítése irodalmi, múzeumi rendezvényeken hang- és videotechnikai 

berendezéssel, a hangfelvételek átírása, digitalizálása, a legrégebbi és legértékesebb 
felvételek restaurálás

• múzeu
vágása, átírása, 

• hang- és videotechnikai felszerelés műszaki felülvizsgálata, folyamatos karbantartása. 
 

estaurátor Műhely 

 könyvtáron belül alegységként működik a Restaurátor műhely. Közvetlen irányítását a 
ezetője látja el. 

eladatai 
• a megelőző műtárgyvédelem szempontjai alapján az optimális feltételek biztosítása a 

raktárakban, a kiállításokon és szállítás során, 
• a könyvtári és kézirattári raktárak ellenőrzése (hőmérséklet, légnedvesség, fizikai, 

biológiai állapot, stb.),  
• a könyv- és médiatári és kézirattári gyűjtemények fertőtlenítése, konzerválása, a sé

példányok kiemelése, restaurálása, illetve egyedi és restauráló kötések készítése, 
folyóirat sorozatok kötése, 
makett-könyvek, lapozók készítése a kiállítások

• a munkájukhoz szüksége
delése, megvásárlása, 

• a kiáll
• a kiállításokról lebontott dokumentumok, papír alapú műtárgyak állapotának ellenőr-

zése, javítása,  
• a műhely munkáinak nyilvántartása, az elszámolással kapcsolatos adminisztráció, 

javaslattétel a Restaurátor Műhely gépeink, berendezéseinek karbantartatására, szük-
ség szerint külső szakemberekkel konzultáció. 

. Művészeti és Relikviatár  

eladatai 
gyűjteménygyarapítás, gyűjtőkö
aukciókon, műterem-látogatásokon való részvétel, helyszíni szemlék tartása

• a képzőművészeti (grafika, festmény, szobor, kisplasztika, érem, fo
relikviagyűjtemény leltározása, tudományos feldolgozása, fotózása, digitális archiválá-
sa, az állomány revíziózása, a tudományos eredmények közzététele, 

• szerzeményezés céljából kortárs művészek, fotósok részére pályázatok hirdetése, 
irodalmi tematikájú klasszikus és kortárs művészeti kiállítások rend
munkája,  

• külföldre menő kiállítások adminisztrációja (műtárgylista, kiviteli engedélyek, 
szállítás, biztosítás, vámügyek), 

• a műtárgyak szakszerű és biztonságos raktározása,

• a múzeum
ményi főosztályokkal, esetenként külsős kurátorokkal, a R
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• a kiállítás arculattervének, grafikai tervének kidolgozása (installáció, felirati cédulák) 
önségkapcsolatok és Marketing Főosztállyal együttműködve, 

tt költségvetésének összeállítása, a kiállítás kivitelezése, 
k figyelemmel kísérése, szükség esetén karbantartása, 

 
1.7. F

A
 

• 

 
1.8

Fela

yűjteményezése, feldolgozása, 
a nemzetközi avantgárd irodalom és művészet 

egismertetése a nagyközönséggel, a fenti téma-
kel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos kutatás elősegítése, 

• 

• 
ióadás, rendezvények szervezése a Közönségkapcsolatok és Marketing Főosz-

 
1

ó, 
illetve 

tézmény munkatársainak kéziratos hagyatékát, levele-

• 
 

a Köz
• a kiállítás terveze
• a meglévő kiállítások állapotána
• a kiállítások bontása, a terem helyreállítása az eredeti állapotba, 
• a kiállítások bontásáról jegyzőkönyvek készítése. 

otólabor 

 Fotólabor a Művészeti és Relikviatár szervezeti alegysége. 

Feladatai 
• műtárgyfotózás, 
• kiállítások fotódokumentálása, 
• irodalmi rendezvények, események dokumentálása, 

múzeumi kiadványok, honlap, plakátok stb. kiadásához szükséges fotók elkészítése, 
• külső kapacitással végeztetett fotómunkák ügyintézése (színes filmhívás, nagyíttatás, 

gépjavíttatás stb.), az eszközök műszaki karbantartásában és szakmai anyagok beszer-
zésé, 

• a labor anyagnyilvántartásának, munkalapjainak adminisztrációja, 

. Kassák Múzeum 

data 
• Kassák Lajos irodalmi, képzőművészeti, mozgalomszervezői munkásságával kapcso-

latos írásos, tárgyi emlékek, dokumentumok felkutatása (hagyatékok szemlézése, auk-
ciókon való részvétel), g

• Kassák Lajos és a magyar, valamint 
törekvéseinek és tevékenységének m
körök

• avantgárd irodalmi és képzőművészeti időszaki kiállítások rendezése, hazai és külföldi 
külső helyszíneken, 
hazai és nemzetközi tudományos kutatás elősegítése, külföldi kapcsolatok építése, 
ápolása, 
közművelődési tevékenységének ellátása, tárlatvezetések tartása, felvilágosítás és in-
formác
tállyal együttműködve. 

.9. Múzeumi Dokumentáció és Adattár 

Feladata 
• gyűjti, feldolgozza, és a kutatásra alkalmassá teszi az Intézmény tevékenységéhez kap-

csolódó, megőrzésre érdemes hagyományos vagy elektronikus hordozókon találhat
nem tárgyi jellegű dokumentumokat, valamint az adattári témájú fényképeket, 
más technikájú képi ábrázolásokat, a Főigazgatói Titkárság irattárának selejtezés után 
megőrzésre ítélt iratait, az In
zését, 
gyarapítja az Intézmény Sajtóarchívumát. 
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1

F

májában, 
kel és nemzet-

emzetközi konferenciák, 
video-adatbázisok, dokumentációk 

yűjtése, szellemi hagyatékok befogadása az Intézet fő kutatási témaköreibe 

• 

 

2. A
 

2.1

F

rák és irodalmi versenyek, az intézmény jellegének megfelelő, az irodalom-
, fesztiválok szervezése, 

•

lóversenyek szervezése, 

g-vezetők, tantárgy-

erségét erősítve, 

• 

.10. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet 

eladata 
• a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörté-

neti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata,  
nyvek for• a kutatások eredményeinek megjelentetése kiadványok és kö

 folyamatos együttműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetek•
közi szakmai szervezetekkel;  

• közös kutatások beindítása és hazai, ill. n
műhelybeszélgetések szervezése,írásos és 
készítése, g
vágó területekről, 

• PR és marketing tevékenység, VIP lista összeállítása, karbantartása, médiafigyelés, 
archiválás, 

• a HBKI honlapjának gondozása, 
adminisztráció, iratkezelés, iktatás, a havi ellátmánnyal kapcsolatos nyilvántartás 

dalmi Múzeum házipénztárába. elkészítése és elszámolása a Petőfi Iro
• A HBKI pénzügyi feladatait a Gazdasági Főosztály látja el.
 
 főigazgató-helyettes alá rendelt szervezeti egységek 

. Közönségkapcsolatok és Marketing Főosztály 

eladata 
• a Károlyi Palota adottságait kihasználó, széleskörű kulturális és közművelődési tevé-

kenység folytatása, 
• jelentős irodalmi évfordulók, megemlékezések szervezése; rendezvények, rendhagyó 

irodalomó
hoz közel álló képzőművészeti, zenei, színházi események

• programegyeztetés a főosztályokkal, 
kapcsolattartás kortárs iroda lmi szervezetekkel és írókkal, 

• fórumok létrehozása az élő magyar irodalom és ahhoz közel álló művészeti ágak alko-
tóinak bemutatkozásához (szerzői esetek, irodalmi műsorok, könyvbemutatók stb.),  
szakmai szervezetek tevékenységének támogatása,  • 

• jegyeladások szervezése, adminisztrációja, 
• az Intézmény látogatottságára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése, 

 • a kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások tartása,
gyermekvezetők készítése, 

• speciális foglalkozások, rendhagyó irodalomórák tartása általános és középiskolások 
számára, 

• olvasótáborok, vetélkedők, szava
• az egyetemek, főiskolák hallgatóinak szakmai-módszertani programok összeállítása a 

főosztályokkal egyeztetve, 
• együttműködés a középiskolai magyartanár munkaközössé

gondozók, szaktanácsadók kabinetjével, vezető munkatársaival a kulturális modernizá-
ció kihívásainak megfelelően az Intézmény és az oktatás partn

• az élethosszig tartó tanulás programkínálatának gazdagítása, 
az Intézmény kulturális turizmushoz kapcsolása, 

• külső múzeumi rendezvényeken, könyvvásárokon könyveladás, programok szervezése 
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• hang-, kép- és fénytechnikai berendezések üzemeltetése, karbantartása, rendezvény-
ételek készítése, 

rolyi-palota helyiségeinek hasznosítása, a terembérletekkel kapcsolatos ügyin-

• al és a 

• 
• üzetet kiadása, plakátok, transzparensek, szükség szerint egyéb kiadvá-

llyal együttműködve, 
atározása, meg-

 
2.2. Digitális Irodalmi Akadémia 

kadémia élő és posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalom-
űfordítói) életművének forrásértékű, szerzői jogi, személyi és 

 vonatkozó felhasználói szerződéssel szavatolt digitalizálása, 

• 
s annak adminisztrációja, 

 
3. A ga

 
3. 

G
• 

égrehajtásában, a jogszabályi és helyi szabályozások figyelembevételével. 

• sal 

• 
• és befektetett eszközgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok 

• 
e, érvényesítés, utalványozás, utalványozás ellenjegyzése) 

•
datszolgáltatási feladatok teljesítése, 

hangosítás, hang- és videofelv
• a Ká

tézés, 
• szponzori lehetőségek keresése, 

a marketing-tevékenység koncepciójának kidolgozása a Főigazgatói Titkárságg
főosztályokkal együttműködve, 
cím- és protokoll-listák összeállítása, névjegykártyák készítése, 
havi műsorf
nyok, katalógusok, ismertető szórólapok tervezése és kiadása 

• a Múzeumi Ajándék és Könyvesbolt árukészletének kialakítása, bővítése, a bizományi 
árusítás szervezése a Gazdasági Főosztá

• a kiállításhoz kapcsolódó ajándéktárgy típusok, példányszámok megh
valósítása. 

Feladata 
• a Digitális Irodalmi A

elméleti, közéleti és m
tárgyi feltételekre

• a digitalizálás elveinek és módszerének felügyelete, a struktúra és munkafolyamatok 
irányítása, működtetése, a publikálás szerzői jogi, személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása, 

• szélesebb körű, sok szempontú keresési lehetőség biztosítása az Interneten, 
a digitalizált életmű gondozása; a külső munkatársakkal, a szakértői hálózattal történő 
kooperáció é

• a digitális könyvtár fenntartása, karbantartása, fejlesztése és bővítése, 
• informatikai rendszerének felügyelete és fejlesztési elveinek meghatározása, 
• kapcsolattartás a Digitális Irodalmi Akadémia tagjaival.  

zdasági igazgató alá rendelt szervezeti egység 

1. Gazdasági Főosztály 

azdasági feladatai: 
a gazdálkodási folyamatok megszervezése, ellenőrzése, illetve részvétel az operatív 
feladatok v
Lásd még a III. fejezet 1.5. pontját, 
a költségvetés tervezése, a költségvetési gazdálkodással, előirányzat felhasználás
kapcsolatos feladatokat ellátása. Az Intézmény tevékenységéhez szükséges pénzellátás 
biztosítása, 
az állami és intézményi vagyon kezelése, a beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele, 
a bér-, anyag- 
elvégzése, 
az Intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok (kötelezettségvállalás, kötelezett-
ségvállalás ellenjegyzés
végrehajtása, a számviteli feladatok elvégzése, 
eleget tesz az Intézmény költ ségvetési beszámolási kötelezettségének, 

• az Intézményre előírt gazdasági és statisztikai a
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• a mindenkori adótörvények figyelembevételével a megadott határidőkön belül elkészí-
ti és benyújtja az adó és járulék bevallásokat és a fizetési kötelezettség teljesítését 

• énzforgalmát. Tárolja és vezeti a szigorú 

jegyekkel kapcsolatos adminisztrációt 

• 
t, jelentéseket készít a jogszabályi elő-

 
Ü i: 

ületek, épület-
ek és felszere-

eltetése, 
 tervek készítése és az elfogadott tervek végrehajtása; 

vékenységről, 
szeti berendezéseinek, az épület 

villamos hálózatán csolattartás külső kivite-
lezőkkel, 

sa, 
gozók munkájának irányítása, a kert rend-

karítás biztosítása,  

ktározási feladatok elvégzése, beérkező anyagok bevéte-

 
1. 

realizálja, 
• a pályázatokkal valamint a hét éves továbbképzéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolá-

sok és számlázások intézése, nyilvántartása a tudományos titkárral együttműködve, 
bonyolítja és vezeti az Intézmény belső p
számadási nyomtatványok nyilvántartását. Nyilvántartja az előlegeket. Vezeti a mun-
karuhák egyedi nyilvántartását. Elvégzi az ebéd
és elszámolást, 
könyveli az Intézmény címén bejegyzett alapítványok gazdasági eseményeit, kezeli 
pénztárukat, bankszámlájukat és beszámolóka
írásoknak megfelelően, 

• elkészíti az alkalmazási okiratokat, szerződéseket, kinevezéseket a Kjt. és annak vég-
rehajtási rendeletei alapján, 

• nyilvántartja a dolgozók éves szabadságolását, 
• irányítja a jegypénztárosok munkáját. 

ladatazemeltetési fe
• az intézmény és filiáléinak (telephelyeinek) elhelyezésére szolgáló ép

z azokban található gépek, berendezésrészek, vendéglakások, valamint a
zemlési tárgyak rendeltetésszerű ü

• műszaki jellegű gazdálkodási
beszámoló készítése a műszaki te

• az Intézmény műszaki felszereltségének, épületgépé
ak szakmai felügyelete, karbantartása, kap

• a gépjárművek üzemeltetésének biztosítá
• a tárgymozgatást végző és egyéb fizikai dol

ben tartása, a ta
• a külső megrendelők rendezvényeinek műszaki szervezése és lebonyolítása a külön 

szabályozott rend szerint, 
• anyagbeszerzések intézése, ra

lezése, kiadása, 
• leltározás, 
• az intézmény kezelésében lévő ingatlanok hivatalos ügyeinek intézése, 
• az energiafelhasználás tervezése, 
• a portaszolgálat felügyelete,  
• telefonközpont működtetése, 
• a kiállítások és a ruhatár őrzése. 

 
V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 

Vezető, tanácsadó testületek, értekezletek 
 

1.1. Igazgatótanács 
Az irányító testület tagjai: a főigazgató, a gazdasági igazgató, a főigazgató-helyettes, a 
tudományos titkár. Feladata a főigazgatói döntések előkészítése. Az értekezlet ülései és 
előterjesztései nem nyilvánosak.  
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1
ató állandó, az Intézmény működésének koordi-

nációját és a feladatok végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, tanácsadó szerve. A főosz-
eladatkörét és működési rendjét a főigazgató határozza meg.  

 végrehajtásának 

helyettes, a tudományos titkár, főosztály-
ezetők, a kommunikációs referens, esetenként a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a szak-

referens. A felsoroltakon kívül a főigazgató más mun-

1

ehívása a főosztályvezető feladata a 
Főosztályvezetői értekezletet követően. 

1

könyvbe kell foglalni és azokra a fő-
igazgatónak nyolc napon belül válaszolnia kell. 

1

ányos 
titk ényezési Bizottságot havonta egy alkalommal a főigazgató hívja össze. A 

olgoznia, el kell fogadnia és a továbbiakban érvényesíti a gyűjte-

 
1.6. Állományvédelmi Bizottság 

ai a főigazgató, a gazdasági igazgató, a Kézirattár és a 

.2. Főosztályvezetői értekezlet 
A Főosztályvezetői értekezlet a főigazg

tályvezetői értekezlet f
Feladata a vezetés és a beosztott vezetők, illetve az utóbbiak egymás közti tájékoztatása, a 
beosztott vezetők beszámoltatása, a soron lévő munkatervi feladatok
előkészítése, a személyi, szervezeti, gazdasági, munka és ügyrendi, valamint egyéb kérdé-
sek megvitatása. 
Résztvevői: a gazdasági igazgató, a főigazgató-
v
szervezet titkára és az egyetemközi 
katársakat is meghívhat. Hetente ülésezik, az elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 
 
.3. Főosztály-értekezlet 
Célja a főosztályvezetők, illetve beosztottak kölcsönös tájékoztatása az Intézmény és az 
irányító testület munkájáról, időszerű feladatairól; a beosztottak beszámoltatása munká-
jukról; az osztály munkatervének és munkajelentésének megvitatása, a soron lévő munka-
tervi feladatok megvalósításának előkészítése. Össz

 
.4. Munkaértekezlet 
Célja az Intézmény évi, illetve félévi munkájának és következő évi munkatervének megvi-
tatása, a távlati terv és egyéb nagyobb jelentőségű tervek megbeszélése. 
A munkaértekezletet a főigazgató készíti elő és hívja össze évente legalább két alkalom-
mal. Az értekezleten elhangzott javaslatokat jegyző

 
.5. Szerzeményezési Bizottság 
A Szerzeményezési Bizottság tagjai a főigazgató, a gazdasági igazgató, a gyűjtemények 
(Kézirattár, Könyv-és Médiatár, Művészeti és Relikviatár) főosztályvezetői, a tudom

ár. A Szerzem
Bizottságnak ki kell d
mények szerzeményezésére vonatkozó irányelveket, a jelenkori gyűjtést is figyelembe 
véve. A Bizottság rangsorolja a különböző pályázatokra vásárlási céllal kijelölt gyűjte-
mény-együtteseket és dönt a pályázatok beadásáról. 

Az Állományvédelmi Bizottság tagj
Könyv- és Médiatár egy-egy képviselője. Ellenőrzi a gyűjtemények védett környezetének 
fenntartását szolgáló technikai berendezések, mérő műszerek optimális működését, a 
rendszeres állományfelmérést; kidolgozza az egyes tárgytípusok megfelelő környezeti, 
csomagolási, tárolási, szállítási kritériumrendszerét. 

 
1.7. Tudományos Tanács 

A Tudományos Tanács, az Intézmény szakmai és tudományos kapcsolatai építésének, a 
közép és hosszú távú tervek megvitatásának szakmai fóruma, a főigazgató munkáját segíti. 
Három külső tagja a társintézmények tudományos minősítéssel rendelkező kutatója. 

 

 29



1.8. Múzeumi Műhely 
Tájékoztató és vitafórum, mely az Intézmény belső kommunikációjának javítását, a 

ai tapasztalatcserét szolgálja. A Műhely-beszélgetések tematikáját a tudományos 
lő. A Műhely helyet ad a tudományos kutatási eredmények, doktori témák, 

szakmai tanulmányutak, külső helyszínen bonyolított rendezvények beszámolóinak. 

2. Az
Az 
hatá költségvetés elkészítése a Gazdasági Főosztály feladata. Összeállításához 
szükség szerint igénybe veszi a Főigazgatóság és a főosztályok segítségét. A főigazgató és a 
g főosztályvezetői értekezleten ismerteti az OKM által jelzett tartalom-
mal 
főos
könyvkiadás), és az adott évben tervezett főbb események (kiállítások, rendezvények stb.) 
költ it, melyek felülvizsgálata után a költségvetés előírás szerinti formátum-
ba r sági Főosztályon történik meg. A költségvetés elkészí-
tése
az Inté , jogszabályon, szerződésen, megállapodáson ala-
puln
ként vá a bevételi előirányzatokat forrásuk, azon belül jogcímük 
szerint kell szerepeltetni.  

2
 

.1.1. Állami támogatás 
szerepeltetni minden olyan bevételt, amely a Magyar Köztár-

érk

2.1.2 

az sára, az alaptevékenység feltételrendszerének javítá-

Fo
 alaptevékenység bevételei, 

telek, melyek az előző év maradványait tartalmazzák, és 
forrásuk szerint használhatók fel, 
egyéb bevételek, melyek mindazon bevételeket tartalmazzák, melyek az előzőek 

2.2.
A kiadásokat az alábbi csoportosításban kell szerepeltetni (elkülönítve az alap- és a vállal-
kozási tevékenységet).  

t terhelő járulékok tervezésekor a 
jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni,  

szakm
titkár készíti e

 
 Intézmény elemi költségvetése 
Intézmény az Ámr. alapján készíti el elemi költségvetését, a jogszabályban előírt 
ridőig. A 

azdasági igazgató a 
a költségvetés elkészítésének főbb elveit. A feladattal megbízott munkatársak, ill. a 
ztályvezetők megadják az általuk irányított területek (például gyűjteményezés, 

ségvetési igénye
endezése, összeállítása a Gazda
kor meg kell tervezni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek forrástól függetlenül 

zmény feladataival kapcsolatosak
ak, tapasztalatok alapján rendszeresen vagy eseti jelleggel előfordulnak, illetve egyéb-

rhatók. A költségvetésben 

 
.1. Források 

2
Állami támogatásként kell 
saság központi költségvetéséből az OKM-en és a Magyar Államkincstáron keresztül 

ezik.  
 

Saját bevétel 
A saját bevételek esetén az alaptevékenység bevételét az alaptevékenység kiadásaira, és 

azzal összefüggő feladatok ellátá
sára kell fordítani.  

rmái: 
•
• pénzforgalom nélküli bevé

• 
szerint nem sorolhatók be. 

 
 Kiadások 

 
2.2.1. Működési kiadások  
• személyi juttatás: A személyi juttatások tervezésekor a besorolási rendszert kell 

alkalmazni, a tervezett létszám és a létszámösszetétel figyelembevételével,  
• munkaadókat terhelő járulékok: a munkaadóka
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• dologi kiadások: a dologi kiadások tervezésekor alapkövetelmény a takarékossági 
szempontok figyelembevétele,  

• egyéb működési kiadások: minden, az előzőekben fel nem sorolt működési célú 

almozási kiadások  

2

ti számlát vezet, a vo-

áll.  
 kiadások teljesítése és a bevételek beszedése az Intézmény Előirányzat-felhasználási 

 történik. Készpénzes fizetést csak indokolt esetben lehet 

atok, keretek, kötelezettség-

tályvezető feladata.  
k és kiadások alap- és vállalkozási tevé-

ként, szakfeladatonként, keretgazdánként, forrás 

3. 

3.1.
Az tal meghatározott időszakra 
ké

l m aluk megadott szempontok alapján, a főosztályvezetők és 
 Főigazgatóság a szakalkalmazottak bevonásával készíti el. 

kiadás, mely az Intézmény ésszerű gazdálkodásával összefügg.  
 

2.2.2. Felh
• beruházások 
• felújítások 
Beruházásként és felújításként azok a felhalmozási kiadások szerepelhetnek, amelyek a 
intézményfejlesztési stratégiában elfogadtattak. Az Intézmény számviteli 
nyilvántartásában a felhalmozási kiadások elkülönítésekor a számviteli törvény 
meghatározásait kell figyelembe venni.  

 
.3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 
Az Intézmény költségvetésének végrehajtásáról a Gazdasági Főosztály gondoskodik.  
A költségvetés lebonyolítása érdekében az Intézmény a Magyar Államkincstár által kezelt 
Előirányzat-felhasználási keretszámlát, Házi pénztárat, Kártyafedeze
natkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett.  
A számlák feletti rendelkezési jogot az Intézmény főigazgatója átruházhatja. A kiadások 
teljesítését – a szabályosan utalványozott, igazolt bizonylat alapján – a Gazdasági 
Főosztály akkor kezdeményezheti, ha a forrás rendelkezésre 
A
keretszámláján keresztül
teljesíteni.  
A készpénzforgalom a Házipénztáron keresztül bonyolódik.  
A pénzforgalom zavartalansága érdekében minden közalkalmazott és minden személyi 
kifizetésben részesülő köteles bankszámlaszámát, személyi adatainak változását a Gazda-
sági Főosztálynak bejelenteni.  
A pénzügyi információs rendszerben történik az előirányz
vállalások nyilvántartása,  melyet kiegészít a bér, a munkaügyi, a társadalombiztosítási 
adatok, a készletek és a befektetett eszközök nyilvántartása is.  
A feldolgozott adatok segítségével állíthatók elő az OKM részére készítendő negyedéves, 
féléves és éves beszámolók (a K11). 
A pénzügyi információs rendszer működését biztosító kódszámrendszer kialakítása, veze-
tése, folyamatos aktualizálása a gazdasági főosz
A pénzügyi információs rendszerben a bevétele
kenységenként, főbb szervezeti egységen
megjelölésével, munkaszámonként, költségvetési előirányzatonként, a számviteli politiká-
ban meghatározott főkönyvi számonként tartandók nyilván. 
 
Az ügyintézés szabályai 
 

 Munkaterv készítése 
 Intézmény éves, valamint a felügyeleti hatóságok ál
szített középtávú tervek alapján végzi munkáját. A munkatervet, a felügyeleti hatóságok 

egjelölt időszakra és az áltálta
a
A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatot, annak költségvetését, a feladat elvég-
zésének határidejét és a végrehajtásért felelősök körét. A szakállamtitkárhoz felterjesztett 
és elfogadott munkaterv egy példányát a Közalkalmazotti Tanács tájékoztatásul megkapja. 

 31



Ha a munkatervben szereplő feladat teljesítése az előírt határidőre nem lehetséges, a felelős 
a főigazgatót – a megjelölt határidő lejárta előtt – köteles tájékoztatni. A munkaterv 
végrehajtását a főigazgató figyelemmel kíséri. 

.2. A munkavégzés általános szabályai 
Az egyes főosztályok, illetőleg a vezetők és beosztott munkatársak feladataikat az 
ügyrende

 
3

kben és munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően végzik. Az ügyrendek 

et, 

Az Intézmény alap és kiemelt feladatainak körében elintézendő – a gyűjteményezéssel, 
umpedagógiával, portálszerkesztéssel, 

őre 
történő elintézéséért, illetőleg annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható 

lyan vezetői utasítás alapján készült, amellyel az ügyintéző 

 
3 ai 

A
fela
segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el. Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres 
e
veze sen határozzák meg. A belső kommunikáció és annak fejlesztése fontos szere-
p áció és intézményi stratégia kialakításában. 

 
3.4

Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult vezető aláírásával (kiadmányozásával) válnak 

etkezett okiratokat kiadmányozni. A főigazgató 
kiadmányoz továbbá minden olyan esetben, amelyre törvény vagy az Alapító Okirat 

és munkaköri leírások elkészítése a főosztályok vezetőinek a feladata.  
Az ügyrendben – a hatályos jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, valamint az SZMSZ-
szel összhangban – meg kell határozni: 

• a szervezeti egység feladatait, a feladatok ellátásáért felelős személyek
• a szervezeti egységen belüli munkamegosztás módját, 
• a más szervezeti egységekkel, illetőleg külső szervezetekkel történő kapcsolattartás, 

együttműködés szabályait. 
 

kiállításrendezéssel, programszervezéssel, múze
marketinggel, tudományos munkával stb. kapcsolatos – ügyeket érdemben a vonatkozó 
jogszabályok és a felettes vezető útmutatásai szerint, az előírt határidőre kell elintézni. A 
30 napos ügyintézési határidőt kell általában irányadónak tekinteni azokban az esetekben, 
ha a vezető a teljesítés határidejét nem írta elő. A fenti határidők nem vonatkoznak a 
„sürgős”(S) iratokra, amelyeket soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül kell 
elintézni. A főosztályokon a munkát úgy kell megszervezni, hogy a feladatok határid

legyen. 
Ha a feladatok előzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írásbeli 
összefoglalót kell készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni. A feladat érdemi elinté-
zésével összefüggő – közvetlen munkakapcsolat keretében létrejött – megállapodásokat, ha 
azokról jegyzőkönyv vagy feljegyzés nem készült, ugyanígy kell rögzíteni. 
Amennyiben az intézkedés o
vagy az ügyirat láttamozója nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az 
ügyiraton fel lehet tüntetni. Ha kétséges, hogy valamely feladat elintézése melyik főosztály 
feladatkörébe tartozik, a főigazgató jelöli ki az intézkedésért felelős szervezeti egységet. 

.3. A főosztályok együttműködésének szabály
 főosztályok egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. A szervezeti egységek 

dataik teljesítése során az ügykörök érintkezési pontjain egymást tájékoztatva és 

gyüttműködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását a 
tők közö

et játszik az összehangolt külső kommunik

. A kiadmányozási jog gyakorlása 

intézményi intézkedésekké. A kiadmányozási jog adott ügyben érdemi döntésre ad felha-
talmazást. A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést, a döntés kialakításának, 
valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogát. Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogo-
sult aláírásával lehet kiadni.  
A főigazgató jogosult bármely ügyben kel
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kötelezi, illetőleg az Intézményen belüli irányítási, munkáltatói szabályozásból adódó 
jogosítványa vonatkozik.  
A főigazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak: 

nak, a minisztereknek, államtitkároknak, országos szervezetek vezető-

k, 

zabályzat, 
erződések. 

őosztályvezetők kiadmányozási joggal rendelkeznek saját 

  
4. 
 

A
e sák Múzeum, az Ady Endre Emlékmúzeum, 

énnyel 

 
4

 a Főigazgatói Titkárság folyamatos nyilvántartást 
ön történő kihirdetéséről a főigazgató-helyettes, a 

osztályvezetők gondoskodnak (a helyben szokásos módon 

• a minisztérium
inek, vezető köztisztviselőknek, valamint a társintézmények vezetőinek közvetlenül 
címzett iratok, 

• az Intézmény terveinek, költségvetésének ügyiratai, a végrehajtásra vonatkozó beszá-
moló

• a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
• a Kollektív Szerződés megkötése, a Közalkalmazotti S
• a Digitális Irodalmi Akadémia tagjaival kötött sz
 

Anyagi, pénzügyi kötelezettségvállalásra, arról kiadmány kibocsátására (aláírására) a fő-
igazgató jogosult, aki ezt a jogát átruházhatja. Az átruházásról és az anyagi (pénzügyi) 
kötelezettségvállalást megtestesítő kiadmány kibocsátásához szükséges egyeztetési kötele-
zettségről külön leírásban kell rendelkezni. A főigazgató által kiadmányozott iratokat a Fő-
igazgatói Titkárság veszi nyilvántartásba. 
A főigazgató-helyettes és a f
szakterületük, illetve főosztályuk belső ügyei tekintetében.  
 
3.4.1. Aláírási jog 

Az aláírási joggal való felhatalmazást a főigazgató főigazgatói utasításban szabályozza. A 
főigazgató nevében – akadályoztatása esetén – feladat és hatáskörében a helyettesítés 
rendje szerint eljáró főigazgató-helyettes jogosult aláírni a főigazgató neve felett “h” jel-
zéssel. 
Az aláírásra jogosultak nevét, aláírás-mintáját, jogosultságuk körét, mértékét és adataikat 
külön dokumentum, az aláírási címpéldány tartalmazza. 

Az Intézmény irányításának eszközei, szabályai 

 vezetői utasítás szabályzatának hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi szervezeti 
gységére (Digitális Irodalmi Akadémia, a Kas

a Jókai Emlékszoba és a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet) valamint az Intézm
közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

.1. Főigazgatói utasítás 
A főigazgató az Intézmény egész tevékenységét átfogóan (átirányítás, kirendelés, 
rendkívüli munkavégzés, túlmunka, ügyeleti készenlét, munkaidő-beosztás stb.) jogosult 
főigazgatói utasításba foglalni egy-egy tevékenység, illetve a működés részletes szabályait. 
Az utasítást annak kiadása előtt véleményeztetni kell a jogszabályokkal való összhang 
biztosítása céljából az Intézmény jogászával is. A vélemények elfogadásáról, az utasítás 
annak alapján történő átdolgozásáról a főigazgató dönt. A közalkalmazottak személyi 
juttatásait érintő utasításokhoz a Közalkalmazotti Tanács egyetértése szükséges. Az 
utasítás hatályba lépése az utasításban megjelölt időpont. A kiadott (sorszámmal és adott 
év megjelölésével ellátott) utasításokról
vezet. Az utasítás saját területük
gazdasági igazgató, a fő
biztosítják a munkatársakhoz való eljutását). A munkatárs az utasításban foglaltakat, illetve 
annak tudomásul vételét aláírásával ismeri el. 
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4.2. Főigazgató-helyettesi, gazdasági igazgatói, főosztályvezetői utasítás 
z Intézmény szakmai tevékenységének irányítását a főigazgató-heA lyettes, a gazdasági 

tják. A szabályozás 

ju
h pése az utasításban megjelölt idő-

A lyettesi, gazdasági igazgatói, illetve főosztályvezetői) utasításokat 
eg kell küldeni a Főigazgatói Titkárságra. 

ja a munkatársakhoz való 
eljutását a helyben szokásos módon). A munkatárs az utasításban foglaltakat, illetve annak 

 
5 ny képviselete 
 

•  értelmében képviseli az Intézményt harmadik 
személlyel szemben. Más személyek részére képviseleti jogot adhat, 

rnak, 
• f tében az 

 általa (belső szabályzatban, illetve esetileg vagy tartósan) 
ény képviseletére, 

• a

  
6. A
 

ta

azotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben 
óléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények 

zefüggő tervek, valamint tanulmányi szerződések 

 

igazgató, a főosztályvezetők saját területükön utasításokkal szabályozha
nem lehet ellentétes a hatályban lévő főigazgatói utasítással, a közalkalmazottak személyi 

ttatásait nem érinthetik. Az utasítást annak hatályba lépése előtt a Főigazgatóhoz jóvá-
agyás céljából meg kell küldeni. Az utasítás hatályba lé

pont. 
 kiadott (főigazgató-he

nyilvántartásba vétel céljából m
Az utasítás kihirdetéséről annak kiadója gondoskodik (biztosít

tudomásul vételét aláírásával ismeri el. 

. Az Intézmé

•   az Intézmény képviseletében jogosultak eljárni: a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a 
gazdasági igazgató,  

  a főigazgató feladat és hatáskörének

• a magasabb vezetők feladatkörükben eljárva képviseleti joggal bí
izetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása (kötelezettségvállalás) ese
Intézmény főigazgatója vagy az
megbízott vezető jogosult az intézm
z Intézmény által megbízott jogtanácsos/ügyvéd a bíróságok és más hatóságok előtt 
képviseleti joggal bír. 

 Közalkalmazotti Tanáccsal való kapcsolattartás szabályai 

A Közalkalmazotti Tanács az Intézmény közalkalmazottainak részvételi jogait biztosító 
testülete, amelynek tevékenységére vonatkozó feltételeket a Közalkalmazotti Szabályzat 

rtalmazza. 
 

6.1. A Közalkalm
meghatározott j
és ingatlanok hasznosítása tekintetében. 
 

6.2. A Közalkalmazotti Tanács véleményezési jogkörébe tartozik:  
• az Intézmény gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezete, 
• az SZMSZ véleményezése, 
• belső szabályzatainak tervezete, 
• a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezete, 
• a korengedményes nyugdíjazás és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzelések, 
• a közalkalmazottak képzésével öss

tervezete. 
 

6.3. A főigazgató a Főosztályvezetői értekezlet keretében és szükség szerint tájékoztatja a 
Közalkalmazotti Tanácsot a közalkalmazottak munkaviszonnyal összefüggő, gazdasági és 
szociális érdekeit érintő kérdésekről. 
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os 
egújítása. A szakszervezeti titkár részt vesz a Főosztályvezetői értekezleteken, tagja – ja-

kaviszonyt érintő pályázatokat (főigazgató, gazdasági igazgató, 
fő ányos titkár, főosztályvezetők) elbíráló szakmai bizottságoknak.  

8. 
 

A
s  emlékházak szövetségeivel, 
valamint a tudományos élet irodalmi, művészeti intézményeivel (egyetemek, kutatóin-

m szervezeteivel, könyvkiadókkal, szerkesztőségekkel, könyvki-
a
A
k ató mellett a főigazgató-helyettes, a tudományos titkár, a kom-

unikációs referens, a nemzetközi kapcsolatok és pályázatok referense, az egyetemközi 
ns, a szakfelügyelők látnak el. További jogosultságot a főigazgató adhat 

meghatározott körben és tartalommal irányítása, illetve felügyelete, tájékoztatása mellett. 

A közönség kiállításokon, rendezvényeken való fogadása az Intézmény nyitvatartási ideje 
szerint szabályozott. A k lő felügyelet mellett, meg-
határozott időben nézheti meg a kiállításokat. Intézménylátogatókat csak a havi program-

 

 egyéb látogatók erre a célra rendszeresí-
 látogatói mágneskártyával vagy a biztonsági őr kíséretében köz-

lekedhetnek az épületben.  
 
9.3. Kutatók 

 
A 47/ óló kor-
mányrendeletben foglalt szabályozással összhangban az Intézmény biztosítja a gyűjte-
ményeiben őrzött kulturális javak kutathatóságát. Az Olvasóterem nyitva tartásának rendjéről 
és a kutatás feltételeiről a Nyitvatartási és Kutatási belső szabályzatok rendelkeznek. 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az SZMSZ egy példánya a Főigazgatói Titkárságon megtekinthető. A jelen Szervezeti és 
Működési Szabályzat az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Intézmény OKM E-
63518/07; 35815/07; és PIM 1705/B02225/2007. ügyiratszámú 2007. december 20-án kelt 
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

. Szakszervezet 

A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a Kjt. 4. § 
az irányadó. A Munka törvénykönyve 23. § szerint a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezet jogosult a közalkalmazottak, illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül 
érintő jogellenes munkáltatói intézkedés ellen kifogást benyújtani. Feladata továbbá a mun-
kavállalók és a munkáltató között kötendő Kollektív Szerződés elkészítése és folyamat
m
vaslattételi joggal – a mun

igazgató-helyettes, tudom
 
Kapcsolattartás külső szervezetekkel 

z Intézmény alapfeladataihoz tartozik a kapcsolattartás a hazai és nemzetközi múzeumi 
zervezetekkel (ICOM), az irodalmi emlékházakkal, a külföldi

tézetek), a kortárs irodalo
dói szervezetekkel és civilszervezetekkel stb.  
z SZMSZ az egyes vezetői feladatok részeként szabályozza a kapcsolattartók körét, 
iemelt feladatokat a főigazg

m
oktatási refere

 
9. Az ügyfélfogadás rendje 

 
9.1. Múzeumlátogatók 

iállítás-látogató közönség csak megfele

füzetben jelzett rendezvényeken fogad nyitvatartási időn túl.  

9.2. Intézménylátogatók 
Fenntartói, szakértői, szaktanácsadói, hivatalos és
tett, a Portán dokumentált

2001. (III. 27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható kutatásról sz
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Budapest, 2009. február 20. 

……............ 
 

                                                                                                           főigazgató 

 
    ……...……………
                   E. Csorba Csilla
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