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1. A SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGAT6SAGA AZONOSITO ADATAI, 
JOGALLASA, GAZDALKODASI JOGKORE, TEVEKENYSEGI KORE 

1.1. AZONOSITO ADA TOK: 

Hivatalos megnevezes: Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga 

Hivatalos megncvezes roviditesc: SMMI 

Angol nyelvu elnevezese: Directorate of Somogy County Museums (SCM) 
Nemet nyelvf1 elnevezese: Die Museumsverwaltung des Komitates Somogy 

Szekhelye: Rippl-R6nai Muzeum Kaposvar Fe utca 10. 
Postacimc: 7400 Kaposvar Fe utca 101. (H 7400 Kaposvar, Pf. 70.)? 
E-mail cime: titkarsag@smmi.hu 
\Vebcime: www.smmi.hu, vagy www.somouvmuzeum.hu 
Emblemaja: Negyzet alaku, amelynek szegelyen korben az intezmeny neve olvashat6 
,Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga", kozeptereben a muzeum rovid neveb61 (SMMI) 
kepzett szfnes absztrakt grafikai alakzat lathat6. 

1.2. AZ INTEZMENY JOGALLASA?. GAZDALKODASI JOGKORE 

Omilloan mukodo koltsegvetesi szcrv. 
Penzugyi, gazdalkodasi egyseggel nem rendelkezik, penztigyi, gazdalkodasi es szamviteli 
feladatait 2012. janmir 1-jetel a Kmm. rendelet ertelmeben a Somogy Megyei 
Intezmenyfenntart6 Kozpont latja el. 

Az intezmeny iranyiM szerve: Kozigazgatasi es lgazsagUgyi Miniszterium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 2-4. 

Az intezmeny kozepiranyito szerve: Somogy Megyei lntezmenyfe1mtart6 Kozpont 
7400 Kaposvar, Csokonai u. 3. 

Az intezmeny fenntart6ja: Somogy Megyei Intezmenyfenntart6 Kozpont 
7 400 Kaposvar, Csokonai u. 3. 

Az alapitoi jogok gyakorlo,ja: Kozigazgatasi es lgazsagUgyi Miniszterium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 2-4. 

Az intezmeny feliigycleti szerve: Somogy Megyei Intezmenyfenntart6 Kozpont, amely 
j6vahagyja a muzeum szervezeti es mftkodesi szabalyzatat, munkaterveit es koltsegvctesi 
cloiranyzatait, val am int az ut6bbiakra vonatkoz6 beszamol6kat. 

Az alapitas kelte: 1909. januar 31-en Somogy Megyei M"lizeum Egyesillet, jogut6d: Somogy 
Megyei Muzeumok Igazgat6saga 

Az alapito okirat utols6 modositasanak kelte: Az alapit6 okiratot a kozigazgatasi es 
igazsagugyi miniszter IX-09/30/324/2012. szamu hatarozataval hagytaj6va. 

A mukodes idotartama: hatarozatlan 

• 
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Az inte:tmenyi tipusa: Kozgyiljtemenyi es kozmflvelodesi 

a) Tevekenysege j ellege alapjan: kozszolgaltat6, 

b) Kozszolgaltat6 szerv fajt.tija: kozimezmeny 

Szakmai besorohisa: megyei muzeumi szervezet 

Szakfeliigyclcti es hatosagi feliigyelet: Emberi Er6fonasok Miniszteriuma Kozgyiijtemenyi 
F6osztt\lya es a Forster Gyula Nemzeti Orokseggazdalkodasi es Szolgaltatasi Kozpont, a 
szakmai osztalyok szakfeltigyeletet az orszagos ml'1zeumi szakfeltigyeleti hal6zat latja el. 

Az alkalmazottak jogviszonya: 
Vezetojenek kincvezesi, megbizasi rendje: 
A megyei muzeumigazgat6 a kozalkalmazottak jogallasar6l sz616 1992. evi XXXJTL torveny 
(a tovabbiakban Kjt.) vegrehajt{lsar61 a muveszeti, a kozm(ivelodesi es a kozgyujtemenyi 
terUleten foglalkoztatott kozalkalmazottak jogviszonyaval osszefliggo egyes kerdesek 
rendezese targyaban szilletett 15011992.(XI.20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Kjt. vhr.) 
alapjfu1, nyilv{mos palyazat utjan kerill kivalasztasra. 
Foglalkoztatottjaira vonatkoz6 foglalkoztatasi jogviszony( ok) 
A muzeum szakalkalmazottjainak es egyeb kozalkalmazottjainak foglalkozasi jogviszonyara a 
Kj t. es a Kjt. vh.r. rendelkezesei az iranyad6ak. 
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatalya ala nem ta1toz6 alkalmazottak foglalkoztarasi 
jogviszonya.ra a munka tOrvenykonyverol sz616 tOrveny rendelkezesei az ininyad6ak. 
Az egyeb jogviszonyokra a Polgari Torvenykonyvrol sz616 1959. evi IV. tOrveny megbizasi 
szerzodesre vonatkoz6 rendelkezesei az ininyad6ak. 

Szamlavczcto: Magyar Allamkincstar 
Szamlaszarn: 10039007-00313838-00000000 
Tarsadalombiztositasi folyoszamla szama: 2023 85310 
PlR torzsszama: 571795100 
Adoszama: 15571799-2-14 
KSH szama: 15571799-9102-322-14 

Belyegzoje: A Somogy Mcgyci Muzeumok Igazgatosaga belyegzoje ,Kor alakl1", kozepen a 
Magyar Koztarsasag cimerevel, korben: ,Somogy Mcgyei Mt1zeumok lgazgat6·saga 
Kaposvar" felirat. 

A belyegz6hasznalatr61 megyei mlizeumigazgat6i utasitas rendelkezik. 

1.3. ALAPTEVEKENYSEGE, FELADATAI 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga jogel6dje, a Somogy Megyei Muzeum Egyestilet 
1909. januar 31-en alakult, 1936-ban a vallas es kozoktatasilgyi miniszter rendeletevel valt 
ona116 kozgyiijtcmennye. 2007-ben a muzeum szervezetebe integraltak a Somogy Megyei 
M"Livelodesi KoL.pont tevekenyseget is, ma megyei muzeum 
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Alaptevekenysege: 

• A megye kozigazgat<:'isi terUleten gondoskodik a · kulturalis javak gyujteser61, 
orzeserol, tudomanyos feldolgozasiir6], bemutatasar61 es hozzafcrhetove tetelerol, a 
regeszeti or()kseg vedelmer61. 

• Kozremukodik a miniszter es a kultunilis oroksegvedelmi hat6sag (a tovabbiakban: 
hat6sag) terilleti feladatainak elhitasaban. 

• Elosegiti a megyei muzeumi szervezet~ illetoleg a megye kozigazgatasi teri.ileten 
tevekenyked6 mas muzealis intezmenyek szakmai egyuttmi.'lkodeset, munk~juk 

osszehangolasat, valamint az illetekessegi tertileten levo egyeb kulturalis javak 
vedelmet. 

• A megye k()zigazgatasi ten1leten es a megyeben lev6 megyei jogtl varosban ellatja a 
regeszeti lelohelyek szakmai nyilvantartasat, menteset es regeszeti feltan1sokat vegez. 

• Szakmai nyilvantattasa alapjan adatokat szolgaltat a regeszeti lelohelyekrol. 
• Reszt vesz a megye kozigazgatasi tertlleten levo regeszeti emlekek es a miiemlekek 

vissza nem epitheto, illetoleg a helyszfnen meg nem orizheto toredekei es tartozekai 
muzealis kozgyiijtemenyben torten6 elhelyezeseben. 

• Szakert6kent reszt vesz a regeszetileg vedett tertiletek ellen6rzcscbcn. 
• Ellatja tovabba a megyei muzeumi szervezet mC1kodesevel kapcsolatos funkcionalis 

feladatokat. 
• Gondoskodik a m(lzeumi gyiijtemeny restaunilasar61. 
• Nyilvanta1ija, ellenorzi a vedett muzealis emlekeket es muzealis 

magangy'Lij temenyeket. 
• Felsooktatasi intezmeny hallgat6janak alapfokozat megszerzesere felkeszito 

kepzesevel kapcsolatos gyakorlati- es kutat6hely biztositasa muveszetkozvetites 
kepzesi teruleten, termeszettudomanyi kepzesi tetiileten, bolcseszettudomanyi 
kepzesi tertileten. 

• Felsooktatasi intezmeny hallgat6janak mesterfokozat megszerzesere felkeszft6 
kepzesevel kapcsolatos gyakorlati- es kutat6hely biztosftasa miiveszetkozvetites 
kepzesi terti.leten, termeszettudomanyi kepzesi teruleten, bolcseszettudomanyi 
kepzesi tetiileten. 

• Fels6oktatasi intezmeny hallgat6janak doktori kepzesevel kapcsolatos gyakorlati- es 
kutat6hely biztositasa miiveszetkozvetites kepzesi terilleten, tetmeszettudomanyi 
kepzesi terUleten, bolcseszettudomanyi kepzesi terlileten. 

Alaptevekenysegenek allamhaztartasi szakfeladatrend szerinti besorolasa: 

581100 
581400 
581900 
680002 
721942 
722022 
722032 
749050 

842151 
842153 
854225 

Konyvkiadas 
Foly6irat, id6szaki kiadvany kiadasa 
Egyeb kiad6i tevekenyseg 
Nem lak6ingatlan berbeadasa, Uzcmeltetese 
Biol6giai alkalmazott kutatas 
Filoz6fia- es tortenettudomanyi alkalmazott kutatas 
Nvelv- es irodalomtudomanvi alkalmazott kutatas 

~ . 
Mashova nem sorolt egyeb szakmai, tudomanyos, miiszaki 
tevekenyseg 
Nemzetkozi tudomanyos egyuttmukodes 
Nemzetkozi kulturalis egytittmiikodes 
Alapkepzes- Termeszettudomc!myi kepzesi tertileten 

• 



854231 
854235 
854245 
854251 
854275 
854281 
854285 
855931 
855932 
910201 
910202 
910203 
910204 
910301 
910302 
910501 
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Alapkepzes- Bolcseszettudomanyi kepzesi tertileten 
Alapkepzes- Miiveszetkozvetites kepzesi teriileten 
Mesterkepzes- Termeszettudomanyi kepzesi terUleten 
Mesterkepzes - Bolcseszettudomanyi kepzesi teri.ileten 
Doktori kepzes- Tenneszettudomanyi kepzesi tertileten 
Doktori kepzes- Bolcseszettudomanyi kepzesi tertileten 
Doktori kepzes- Mftveszetkozvetftes kepzesi tertileten 
Iskolarendszercn kiviili nem szakmai oktatas 
Iskolarendszeren kiviili szakmai oktatas 
Mt1zemni gyujtemenyi tevekenyseg 
Muzem11i tudomanyos feldolgoz6 es publik:ki6s tevekenyseg 
Mt1zeumi kiallitasi tevekenyseg 
Muzeumi kozmuvelodesi, kozonsegkapcsolati tevekenyseg 
Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag mukodtetese 
Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag meg6vasa 
Kozmuvelodesi tevekenysegek es tfunogatasuk 

Allamhaztartasi szakagazat szerinti besorohisa: 

910200 Muzeumi tevekenyseg 

v allalkozasi tevckenysege: 

Vallalkozasi tevekenyseget nem folytat. 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga a tarsadalmi kozos sziiksegletek kielegiteset 
szolgal6, az Alapit6 Okirataban meghatarozott feladatokat alaptevekenysegkent (muzeumi 
tevekenyseg, kiallitasok keszitese es mftkodtetese, kc)zossegi-muvelodesi tevekenyseg, 
muvelodesi kozpontok, hazak tevekenysege) nem haszonszerzes celjab61, feladatvegzesi es 
ellatasi kotelezettseggel vegzi. Tevekenyseget a koltsegvetesi szervekre vonatkoz6 mas 
jogszabalyi rendelkezesek figyelembe veteleve] koteles elh\tni. 
A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga intezmeny tevekenyseget az 1991. evi XX. tv. 
(hataskori torveny)} es a muzealis intezmenyekr6l, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a 
kozmuvel6desr61 sz616 1997. evi CXL. t5rveny, tovabba a kulturalis 6r<)kseg vedelrryer61 
sz616, 2010. evi LXIX. t5rvennyel m6dositott 2001. evi LXIV. tOrveny es vegrehajtasi 
rendeletei, a 2008. evi CV t5rveny, valamint a Somogy Megyei Intezmeny Fenntart6 Kozpont 
utasitasai alapjan, a j6vahagyott Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban reszletezettek alapjan 
latja el. 
F6 feladata a gyiijt6korebe tartoz6 targyak, fornisanyag es dokumentaci6 felkutatasa, 
gyujtese~ orzese, szakszer(i nyilvantartasa, kezelese, allaganak meg6vasa es vedelme; tovabba 
tudomanyos feldolgozasa es rendszerezese; a tudomanyos eredmenyek kozzetetele; 
kiallitasokon es mas formakban tOrten6 bemutatasa, a kozmuvelodest szolgal6 hasznositasa. 
Tevekenysege kite1jed a termeszettudomanyi, regeszeti, ujkort01ieneti, nepr~jzi, kepzo- es 
iparmuveszeti muzeol6giai te1iiletek muvelesere, valamint a kozmuvel6des szamara val6 
kozvetitesere. 

• 
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llletekesscge, miikodesi kore: 

Somogy megye kozigazgatasi terlilete. 

Gyiijtokore: kitetjed a nemzeti es egyetemes termeszeti es kulturalis orokseg muzeol6giai 
teriileteinek (tetmeszettudomanyi, regeszeti, ujkmtortencti, neprajzi, kepz6- es iparmuveszeti) 
targyi emlekeire, ii·asos, kepi, mozg6kepi es hangz6 dokumentaci6jara. 

Gyii,jtoteriilete: clsodlegesen Somogy megye terlilete, de gy{ijtemenytol tliggo, szakmallag 
indokolt esetben lehet regiomilis, orszagos, illetve a nemzetkozi gyujtemenyek eseteben az 
ervenyes nemzetkozi szerz6desek, nemzetkozi es ketoldalu egyezmenyck, jogszabalyok 
:figyelembe vetele alapjan valamennyi kontinens. 
A Somogy Megyei Mt1zeumok Igazgat6saga gyi.'tjtemenyi anyaga a Magyar Allam 
tulajdonaban, illetve kezeleseben lev6 nemzeti kulturalis vagyon reszet kepezi. 

A Somogy Megyei Muzeumok lgazgatosaga kisegitO, ltiegcszito feladatai: 

- A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga gyi.ijt6korebe tartoz6, magantulajdonban levo 
muzealis eitekek (targyak) vedette nyilvanitasanak szakmai el6keszitese, illetve 
velemenyezese; kozremukodes a vedett gyujtemenyek es mutargyak (szakrnai) 
nyilvantartasaban, helyszini ellenorzeseben a 3/2002. (TT. 15.) NKOM rendeletben 
foglaltaknak megfeleloen; 
- A Somogy megye terlileterol szfumaz6 mutfu·gyak kUlfcHdre torteno vegleges vagy 
ideiglenes kivitelenel a kultunilis orokseg meg6rzese szempontjait ervenyesit6 szemlezes, 
velemenyezes a 17/2001. (X. 18.) NKOM rendelet, valamint a m6dositasar61 sz616 34/2005. 
(XII. 28.) NKOM rendelet alapjan; 
- A m(lzeum gyi.l.jt6korebe tartoz6 mutargyak eseteben - a jogszabalyok, illetve a felligyeleti 
szerv felkerese alapjim vegzett - a tudomany adott ismeretanyagara tfunaszkod6 es mmak 
eredmenyeit felhasznal6 szak6ttoi tevekenyseg; 
- A muzeum tevekenyseg1 korebe es6 szakterUleten es a muzeol6giai m6dszertamiban, 
tOrteneteben tudomanyos kutatas vegzese, a kiilso kutat6k szakmai tamogatasa a 47/2001. (TIT. 
27.) Konn. rendclet, es a koziratokr61, a kozleveltarakr6l es a maganleveltari anyag 
vedelmerol sz616 az 1995. evi LXVI. tOrveny alapj{m; 
- reszvetel a 111'LIZeurn tudornanyos es kozmuvelodesi ternaival osszefiiggo kozep- es fels6fokl1 
oktatasban, valamint a muzeol6guskepzesben es tovabbkepzesbcn, intezmenykozi 
szerz6desek alapjan az 1/2000. (T. 14.) NKOM rendelet szerint; 
- alaptevekenysegehez kapcsol6d6 szakkonyvtari anyag g;iijtese es a konyvtar muk6dtetese; 
- egyiittmUkodes a hazai es ki.ilfdldi, illctvc ncmzetkozi szakmai szervezetekkel, 
tarsintczmenyekkel. 

• 
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A Somogy :Megyei Muzcumok Igazgat6saga gazdalkodasa es a szamviteli rend alapelvei 

A Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga penzi.igyi cs egyes feladatait a Somogy Megyei 
Tntezmenyfe1mtart6 Kozpont latja el. Fenntartasanak es mukodesenek gazdasagi felteteleit, 
kereteit a mindenkori eves ko ltsegvetes hatarozza meg. 

2. A SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSAGA ~vfUNKASZERVEZETE 

A Somogy Megyei Mt1zeumok lgazgat6saga feladatait a Somogy Megyei Muzeumok 
Igazgat6saga hivatali szervezete (Rippl-R6nai Mttzeum) latja el, amely a feladatok 
vegrehajtasat biztosit6 szervezeti egysegekre - osztalyokra, csoportokra - tagoz6dik (ld. ott). 
A Somogy Mcgyei Muzeumok Igazgat6saga osztalyainak, csopor~j ainak, munkatarsainak 
feladatait az alapit6 okiratban es jelen Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban foglaltakon 
alapul6 osztaly- es csoportszintu szervezeti-m{ikodesi szabalyzatok, es az egyeni munkakori 
leirasok tartalmazzak. 
Egyes feladatok ellatasara a megyei m(lzeumigazgat6 elkiilontilt munkaszervezettel nem 
rendelkezo ad hoc bizottsagot, munkacsoportot vagy testliletet hozhat lt~tre. 
A Somogy Megyei Yluzeumok Igazgat6saga a jogszabalyban, kOltsegvetesi alapokmanyaban, 
illetve szervezeti es mukodesi szabalyzataban meghatarozott szakmai alapfeladatai kozi.il 
ktilso szemellyel, szervczcttel szellemi tevekenyseg elvegzesere in'myul6 szolgaltatasi 
szerzodest a 6/2007. (OK 19.) OKM utasltas betartasaval, kapacitashiany miatt a kovetkezo 
feladatok ellatasara kothet: 
- megyei tudomanyos titkar (m.egbizasos szerzodessel foglalkoztatott); 
- jogtanacsos (vallalkoz6i szerzodessel foglalkoztatott); 
- orzes, takaritas ( vallalkoz6i szerzodessel foglalkoztatott) 
- egyeb feladatok (vallalkoz6i szerzodessel foglalkoztatott) 

2.1. A SOMOGY MEGYEl MUZEUMOK IGAZGATOSAGA SZERVEZETI FELEPiTESE 

A Somogy Megyei Muzeumok Tgazgat6saga magasabb vezet6nek minosi.llok kore (a 
tovabbiakban egyUttesen: magasabb vezeto munkatars) 
- megyei muzeumigazgat6 
- megyei muzeumigazgat6-helyettes 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga vezetonek minosulok kore (a tovabbiakban 
egytittesen: vezet6 munkau~rs) 
- osztalyvezeto 
- csoportvezet6 

A megyei mtizeumigazga/0, tovabba a kozvetlen iranyitasa ala tartoz6 szervezeti egysegek, 
munkatertiletek, egyes feladatot ellat6 munkatarsak 
a megyei muzeumigazgat6-helyettes, 
az i.igyviteli es gazdasagi csoport 
a tecbnikai es informatikai csoport, 
a rcstaurator csopon 
a muszaki es uzcmeltetesi csoport 
Szennai Szabadteri Gyi1jtemeny 

A muzeumigazgat6-ltelyettes, tovabba a kozvetlcn ir{myitasa ala ta1ioz6 szcrvezeti egysegek, 
munkatertiletek, egyes feladatot ellat6 munkatarsak: 
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- tenneszettudomanyi osztaly, 
- regeszeti osztaly, 
- ujkor torteneti osztaly, 
- neprajzi osztaly, 
- kepzo- es ipanniiveszeti osztaly, 
- kozmiivelodesi osztaly 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga onall6 szervezeti egysegei az osztalyok. 

A termiszettudomlinyi osztlily vezetb]e es a k<Szvetlen ininyitasa ala tartoz6 szervezeti egyseg, 
illetve munkafeladat: 

T ermeszettudomanvi osztalv . . 
- noven;ytani gyujtemeny 
- gerinctelen allattani gyujtemeny 
- gerinces allattani gyujtemeny 
- fOld- es oslenytani gyujtemeny 
- prepanitor miihely 

A rigiszeti oszttily vezetbje es a kozvetlen ininyWisa ala tartoz6 szervezeti egyseg, illetve 
munkafeladat: 

Regeszeti osztaly 
- oskori gyujtemeny 
- r6mai kori gyCtjtemeny 
- nepvandorhis es kozepkori gyiijtemeny 
- numizmatikai gyiijtemeny 
- regeszeti adattar 

Az ujkortorteneti oszttily vezetiJ]e es a kozvetlen ininyitasa ala tartoz6 szervezeti egyseg, 
illetve munkafeladat: 

Ujkortorteneti osztaly 
- uj- es legujabb kori tOrteneti gy~jtemeny 
- irodalomtOrteneti gyujtemeny 
- fot6- es mozitOrteneti gyiijtemeny 
- technika-torteneti gyujtemeny 

A niprajzi oszttily vezetbje es a kozvetlen iranyitasa ahi tartoz6 szervezeti egyseg, illetve 
munkafeladat: 

Neprajzi osztaly 
- Targyi gyiijtemeny 
- Fot6tari gyujtemeny 
- Adattari gyujtemeny 

A kepztf- is iparmiiwfszeti oszta(v vezetbje es a kozvetlen in1nyitasa ala tartoz6 szervezeti 
egyseg~ illetve nu.mkafeladat: 
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Kepz6-es ipannuveszeti osztaly 
- Klasszikus Kepz6muveszek Gyujtemenye 
- Kort:irs Kepz6muveszek Gyujtemenye 
- Ipanm1veszeti Gyujtemeny 
-A Bardudvamoki Dvegmuveszeti Gyujtemeny 

A kozmiivelodesi osztaly vezetbJe, tovabba a kozvetlen iranyitasa ala tartoz6 szervezeti 
egyseg, illetve munkafeladat: 

kozmiivelodesi osztaly 
- konmmnikaci6 es sajt6kapcsolat 
- mi1zeumpedag6gia 
- programszervezes 
- PR es marketing 
- kiallitas-szervezes 
- kc)zmiivelodesi szakmai tamksadas 
- k6zmiivel6desi szakrnai szolgaltatas 
- konyvtar 

A restaurcitor csoport vezetbje, tovabba a kozvetlen iranyitasa ala tartoz6 szervezeti egyseg, 
illetve munkafeladat: 

Restaunitor csoport, 
- femrestaunilas 
- szilikat alapu anyagok (keramia, uveg) restaunilasa 
- textil restamah1s 
- fa alapanyagu targyak konzerv:ilasa 

A Teclmikai es informatikai csoport vezetbJe, tovabba a kozvctlen irimyitasa ala tartoz6 
szervezeti egyseg, illetve munkafeladat: 

Teclmikai es infom1atikai csoport, 
- kiaJ I itas-rendczes 
- informatika, digitalis fot6zas 
- hangteclmika 

A ugyviteli es gazdasagi csoport vezetbje, tovabba a kozvetlen ininyftasa ala tartoz6 
szervezeti egyseg, illetve munka±eladat: 

Ogyviteli es gazdasagi csoport (titkarsag) 

- Tntezmenyi elemi kOltsegvetes keszitese 
- Koltsegvetes teclmikai elkeszitese 
- Fokonvvi k6nvveles kontfrozas 

" -
- Tfu:gyi eszkozok e1tek szerinti egyedi nyilvantartasa 
- Egyeb kise1teku targyi eszkozok nyilvantartasa 
- Penztari ki-es befizetesek analitikaja 
- Munkaugyi nyilvantartasok vezetese 
- Szemelyzeti munka 
- Palyazati elszamolasok 

• 
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- Keszlet-beszerzes analitikaja 
- V agyonkataszter 
- H6kozi kifizetesek szamfejtese 
- Selejtezes, leltarozas 
- Ellenorzes 
- Kozbeszerzes 

A penzligyi es szamviteli feladatok megoszlanak a Somogy Megyei Intezmenyfenntart6 
K<)zpont es a mi1zeum Ugyviteli es gazdasagi csoportja kozott 

Funkci6 IntezmenyneJ SMIK Megjcgyzes 
marad 

Intezmenyi elemi X a penzi.igyi ±Oosztallyal kozosen 
kOltsegvetes keszitese kerlil kialakftasra 

KOltse!Netes technikai X 
Beszfunol6k keszftese X a penzUgyi foosztallyal kozosen 

kerlil kialakitasra 

F6konvvi konyveles kontirozas X 

T argyi eszkozok e1iek szerinti X 

egvedi nvilvantartasa 
Egyeb kisertekU ta.rgyi X 

eszkozok nvilvantartasa 
Penztari ki -es befizetesek X penzkezelo helyek mmadnak az 
analitikaja intezmenyeknel 

Bankszamla kezetes X 

Atutalasok X 

Munkaliuvi nvilvantmiasok X .....,., .,: 

vezetese 
Szemelyzeti munka X 

Palyazati elszfunohisok X 

Keszlet-beszerzes analitik~a X . X 

Vagyonkataszter X X 

Kotelezettsegvallalas X 

nyilvantmtasa 
H6kozi kifizetesek szamfejtese X 

Selejtezes, leltarozas X 

Ellenorzes: X X az ellenorzest az Somogy Megyei 
- FEUVE alkalmazasa lntezmenyferultart6 Kozpont vegzi 
- Bels6 ellenorzes 

A miiszaki is iizemeltetesi csoport vezetb]e, tovabba a kozvetlen iranyitasa ala tmtoz6 
szervezeti egyseg, illetve munkafeladat: 

• 



Miiszaki is iizemeltetesi csoport 
- karbantartas, 
- vagyonvedelem, 
- terem6rzes~ 
- gondnoki tevekenyseg, 
- gepkocsi Uzemeltetes 
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A Smnogy Megyei Mttzeumok Igazgat6saga szervezeti felepftes abnijat lasd a mellekletben! 

2.2. A SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSAGA JVlAGASABB 
VEZETOINEK ES VEZETOINEK MEGBiZASI REND.JE 

- Az inteznu!ny elena me,{,ryei muzeumigazgat6 all, akit a kozalkalmazollakjogcllldsar6l sz6!6 
1992. evi XXXlll. 16rwiny (a tovabbiakban Kjl.) vrJgrehajtasar6! a miiveszeti, a kozmiivelodesi 
es a kozgyiijtemenyi leriileten foglalkoztalotf kozalkalmazottak jogviszonyaval i.)sszefiJ.gg(f 
e~:,ryes kerdesek rendezese targyaban sziiletett 150/1992. (.¥I20.) Korm. rendelet (a 
tovcibbiakban Kjt. vhr.) alapian, nyilvanos palyazat utjcm kerul kivalasztclsra. 
- A megyei m(tzeumigazgat6-helyettest a megyei muzeumigazgat6 palyazat utjan, egy 
(reprezentativ szakszervezet hianyaban), a Kozalkalmazotti Tanacs, valamim a munkaltat6 
kepviseleteben osszeallitott 3 f6s szakmai bizottsag dentes el6keszitese (Kjt 23 .§, 15011992. 
Korm. rend.) alapjan hatarozott id6re bizza meg, illetve a megyei m(tzeumigazgat6 menti fel. 
A munkaltat6i jogokat a megyei muzeumigazgat6 gyakorolja. 
- A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga osztalyvezet6it egy (reprezentatfv 
szakszervezet hianyaban) a Kozalkalmazotti Tanacs, valamint a munkaltat6 kepviseleteben 
osszeallitott szakmai· bizottsag dontes el6keszitese (Kjt 23.§~ 150/1992 .. Korm. rend.) alapjan 
hatarozott idore a megyei muzeumigazgat6 bizza meg. Feletttik a mtmkaltat6i jogokat a 
megyei m(tzeumigazgat6 gyakorolja. 
- A Somogy Megyei M(tzetunok Igazgat6saga csopm1vezet6it egy (reprezentativ 
szakszervezet hiany~:1ban), a Kozalkalmazotti Tan:ks, valamint a munkaltat6 kepviseleteben 
osszeallitott szakmai bizottsag dontes el6keszitese (Kjt 23.§, 15011992. Korm. rend.) alapjan 
hatarozott idore a megyei muzeumigazgat6 bizza meg. Feletttik a munkaltat6i jogokat a 
megyei muzeumigazgat6 gyakorolja. 
- A Somogy megyei muzeumi hai6zatot a megyei m(tzeumigazgat6 iranyitja, a testUleti 
szervek kozt megosztott feladatkorok gyakorlasa tttjan a megyei m(tzeumigazgat6-helyettese 
es az operativ tanacs (vezet6i etiekezlet) kozremukodesevel. 

Mcgyci muzeumigazgat6 

- Egyszemelyi felel6s a megyei m(Izeumi szervezet mUkodeseert A felll1tart6 nevezi ki. A 
Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saganal fennall6 kozalkalmazotti munkaviszonyat a 
kinevezes nem erinti. 

Feladat es hataskore: 
- iranyitja, szervezi, ellen6rzi az Somogy Megyei Muzetunok Igazgat6saga tevekenyseget, 
- jogi es maganszemelyek iranyaban kepviseli a muzeumi szervezetet, 
- a megyei muzeumi szervezetre jogkotelezettseggel vagy jogkovetkezmetmyel jar6 dontest-
a fenntart6 sztikseg szerinti egyetertese mellett - a megyei muzeumigazgat6 hoz, 
- az erdekkepviseleti szervek kozrem(ikodesevelmegallapitja az igazgat6sag Ugyviteli rendjet, 
meghatarozza a dolgoz6k mmlkakorct 
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-a munkaltat6i jogkor gyakorl6ja, 
- gondoskodik a tervezett es a rendkivtili muzemni feladatok szakszeru vegrehajtasar61 es 
ellenorzeser61: beszamoi<isi kc)telezettseget ir el6. · , ._, ' 

- ininyitja es ellen6rzi a muzeumi szervezet gazdalkodasat, 
- az intezmenyi statisztikai es adatszolgaltatasi tevekenyseg szervez6je, 
- elkcsziti a megyei muzeumigazgat6-helyettes, a kozvetlen iranyftasa ala tartoz6k munkakori 
lefnisat, m6dositja azokat, minositi 6ket, 
- gondoskodik arr61, hogy a muzeumi mtmkat erint6 jogszabalyokat, rendelkezeseket a 
dolgoz6k megismerjek es betartsak, 
- felel6s az allami es az ad6fizet6i tulajdon vedelmeel1, a szervezet 6rzesvedelmi, tUz- es 
munkavedelmi szabalyzatanak elkeszitteteseert, betartatasaert, 
- bizonyos feladatokat - az egyszemelyi felel6sseg ervenyestilese mellett - azok eseti 
felel6ssegevel egyiitt munkatarsaira ruhaz at, 
- intezkedeseir61 tajekoztatia megyei muzeumigazgat6-helyetteset es az operativ tamicsot, 
- feladata a dolgoz6k szakmai tovabbkepzesenek megszervezese a jogszabalyokban el6irt 
m6don, 
- folyamatosan figyelemmel kiseri a megyei haJ6zat szakmai es muszaki allapotat, elrendeli a 
szlikseges karbantartasi, felujitasi, egyeb munkalatokai as azok elvegzesenek m6dj<it, 
- szakmai es tudomanyos teJadatokat egyeni munka-, ill. kepzesi program szerint vegcz. 
- Felel6s az erdekkepviseleti tevekenyseg betartatasaert es a kepviselet felteteleinek 
biztositasaert. 
Munkaltat6ja: Somogy Megye KozgyUlese 
MunkaJtat6i jogkor gyakorl6ja: Somogy Megye Kozgy'LHesenek Elnoke 
Munkahelyi vezet6je: Somogy Megye F6jegyz6je 

Megyei muzeumigazgato-helyettes 

A megyei muzeumigazgat6 alland6, altalanos jog- es felel6ssegkorrel felruhazott helyettese. 
A vezet6i megbfzas ellatasaval a megyei m(lzeumigazgat6 bizza meg. A Somogy Megyei 
Muzeumok Igazgat6saganal fennall6 kozalkalmazotti munkaviszonyat a vezet6i megbizas 
nem erinti . 

Feladat es hataskore: 
- a megyei mt1zem11igazgat6val egyetertesben szervezi, ininyitja, ellen6rzi a szervezet 
tudomanyos es kozmiivel6desi tevekenyseget, 
- a megyei muzeumigazgat6val kozosen szervezi, iranyitja es ellen6rzi a szervezet 
kozszolgalati, vagyonvedelmi es kozonsegkapcsolati tevekenyseget> 
- szervezi, iranyitja es ellenorzi a muzeol6giai tevekcnysegct, ill. gondoskodik e tevekenyseg 
szakszeri.i el vegezteteser61, 
- elkesziti az iranyitasa ala tartoz6 osztalyvezet6k, mtmkakori lefrasat, m6dositasait; min6sfti 
6ket, 
- a megyei mt1zemnigazgat6 tavolleteben - egyeztetesi kotelezettseg mellett - a munkaltat6i 
jogkor gyakorl6ja, 
- egyeztetesi kotelezettseg mellett - a megyei muzcumigazgat6 helyett, kiadmanyozasi jogot 
gyakorol, 
- munkajar61 beszamol az igazgat6nak es az operativ tanacsnak, 
- szakmai es tudomanyos feladatokat egyeni mtmka- ill. kepzesi program szerint vegez. 

Munkaltat6ja: Somogy Megyei Mt1zeumok lgazgat6saga 
Munkaltat6 kepvisel6je: megyei mt1zeumigazgat6 
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Munkahclyi vezet6je: megyei muzeumigazgat6 

Osztalyvezcto 

A szalanai osztalyok elen az osztalyvezet6 all. A vezetffi megbizcis ellallisaval a megyei 
mlizeumigazgat6 bfzza meg. A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6sagamil fennall6 
munkaviszonyat a vezetlli megbizds nem erinti. 
Az osztalyvezet6k feladata a!U1ak biztositasa, hogy a megyei m(Lzeumi szervezet torzs- es 
segedgyC!jtemenyei a szakfeltigyeletek es a mt'Lzeumvezetes iranymutatasa szerint kezelt, 
tarolt-orzott, feldolgozott, kozzetett, illetve kozzeteheto allapotban legycnek. feladatuk az 
intezmeny kozonsegkapcsolati munkajanak szakszeru, trunogatasa, ill. ennek biztositasa. 
Feladatuk tovabba, hogy a megyei m(Izeumi szervezet belso infonmici6s rendszere hibatlanul 
mukodjon- fe lel6sek az infonnaci6k ketinmyu tovabbitasaett. 

Feladata es hataskore: 
- kozvetlcntil szervezi, iranyitja, ellen6rzi a szakmai osztalyok dolgoz6inak muzeol6giai, 
szakmai es cgyeb tevekenyseget, 
- szakmailag rendszeresen, dokumentaltan ellen6rzi a szakmai osztalyhoz tartoz6 szervezeti 
egysegek (alland6 kirulWisok) allapotat, beszrunol azok helyzeterol , 
- osztalya tevekenyscgevel osszefiiggesben mw1kaltat6i javaslatteteli joggal rendelkezik, 
- elkesziti a szakmai osztalyok dolgoz6inak munkakori leirasat, minositi 6ket, 
- felelos kidolgoz6ja, vegrehajt6ja, ellen6rzoje a szakmai osztaly rovid- es kozeptavu 
tevekenysegenek, beszamol annak vegrehajtasfu:61, 
- tagja az operativ tanacsnak, ahol az osztaly tevekenyseger61 rendszeresen beszamol 
feleueseinek, 
- egyemang(L felkent miikodik egyutt a muzeumi szervezet osztalyaival es csoportjaival, 
- elsOfoku dontesi jogkorrel rendelkezik a osztalyi erinto szakmai kcrdesekben, 
- az osztaly seged- es t6rzsgyujtemenyeiert, azok dokumentaci6jaert, az orzes-vedelmi 
utasitasban, a tuz- cs munkavedelmi szabalyzatban foglaltak betartasaert es betartatasaert 
szemelyesen fe lelos, 
- javaslatteteli joga van arra, hogy a szakag "sajat tevekenysegebol" szfumaz6, az osztaly 
tOrzs- es segedgyujtemenyeinek hasznositasaval osszefilggcsben keletkez6 bevetelek - a 
megyei mtlzcumigazgat6val es megyei mt'1zeumigazgat6-helyettessel egyeztetett m6don -
reszben a osztaly, reszben a szervezet miikodesere ketiiljenek felhaszmllasra, 
- biztositja, hogy az osztaly torzs- es segedgyujtemenyeiben kutat6- ill. kozonsegszolgalat 
miikodjon, 
- felel6sseggel lervezi es engedelyezi a osztaly dolgoz6inak szabadsagolasat, a kutat6napok 
felhasznalasat, atmak iigyelembe vetelevel, hogy az osztalyon folyamatos szemelyes jelenlet 
va16suljon meg, 
- elkesziti a osztaly bels6 mukodesi szabalyzatat, mel yet az imezmenyvezetes hagy j6va, 
- szakmai es tudomanyos feladatokat egyeni munka- ill. kepzcsi program szerint vegez. 

Munkaltat6ja: Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga 
Munkaltat6 kepviseloje: megyei mt'Izew11igazgat6 
Munkahelyi vezetoje: mcgyci muzeumigazgat6-bclyettes 

Csoportvezetok 
A csoportok elen a csoportvezeto all. A csoportvezet6t a vezetffi megbizas ellatasaval a 
megyei m(rLeumigazgat6 bizza meg .. A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saganal fe1mall6 
kozalkalmazotti munkaviszonyat a vezetoi megbizas nem erinti. 
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Feladata es hataskore: 
- kozvetleniil szervezi, iranyitja, ellenorzi a csoport dolgoz6inak tevekenyseget, 
- rendszeresen dokumentaltan ellen6rzi a hai6zati egysegeknek a csoport tevekenysegehez 
kapcsol6d6 miikodesct, bcszfunol mmak helyzeter61, 
-a csoport tevekenysegevel osszefiiggesben munkaltat6i javaslatteteli joggal rendelkezik, 
- elkesziti a csopmt dolgoz61nak munkakori lein\sat, min6siti 6ket, 

felelos kidolgoz6ja, vegrehajt6ja, ellen()rzoje a csoport rovid- es kozeptaVLL 
tevekenysegenek, es beszamol mmak vegrehaj tasfu61' 
- tagja az operativ tanacsnak, ahol a csoport tevekenysegr61 rendszeresen beszamol 
feletteseinek, 
- els6foku dontesi jogkonel rcndelkezik a csoportot erint6 szakmai kerdesekben, 
- az 6rzes-vedelmi utasitasban, a tuz- es munkavedelmi szabalyzatban foglaltak betartasaert es 
betartatasaert szemelyesen felel6s, 
- egyenrang"l1 felkent mukodik egyiitt a m"l1zetm1i szervezet osztalyaival es csoportjaival, 
- fclclosseggel tervezi es engedelyezi a csoport dolgoz6inak szabadsagolasat, annak 
figyelembe vetelevel, hogy a csoportban folyamatos szemelyes jelenlet val6suljon meg, 
- elkesziti a csoport bels6 mukodesi szabalyzatat, 
- munk~jat munkahelyi vezetoje es egyeni munka- ill. kepzesi program szerint vegzi. 

Munkaltat6ja: Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga 
Munkaltat6 kepviseloje: megyei mt1zeumigazgat6 
Munkahelyi vezet6je: megyei mt1zeumigazgat6 

Szennai Szabadteri Gyujtemeny vezet6je 
Feladata es hataskore: 
- kozvetlenUl szervezi, iranyftja, ellenorzi a falumuzeum dolgoz6inak tevekenyseget, 
- rendszeresen doktm1entaltm1 cllen6rzi a falumuzeum mukodeset, beszamol annak 
helyzeter61, 
- a falumt:1zeum egyeb alkalmazottjai tevekenysegevel 6sszefi.iggesben munkaltat6i 
javasiatteteli joggal rendelkezik, 
- elkesziti a falurn(lzeum clolgoz6inak munkakori lefrasat, min6siti 6ket, 
- felel6s kidolgoz6ja, vegrehajt6ja, ellen6rz6je a szabadteri gyujtemeny rovid- es kozeptavu 
tevekenysegenek, es beszamol annak vegrehajUisar61, 
- felelosen ir:inyftja a gyujtemeny hosszutavu allagmeg6rzesi programjat, es aktfvan reszt vesz 
az ehhez sztikseges anyagi feltetelek megteremteseben is, 
- tagja az operatfv tanacsnak, ahol tevekenysegr6l rendszeresen beszamol feletteseinek, 
- az 6rzes-vedelmi utasitasban, a tiiz- es munkavedelmi szabalyzatban foglaltak betartasaert es 
betartatasaert szemelycscn fe lelos, 
- egyenrangu felkent mukodik egylitt a muzeumi szervezet osztalyaival es csoportjaival, 
- felelosseggel tervezi es engedelyezi a csoport dolgoz6inak szabadsagolasat, annak 
figyelembe vetelevel, hogy a csopmtban folyamatos szemelyes jelenlet val6suljon meg, 
- elkesziti a csoport bels6 miikodesi szabalyzatat, 
- munkajat munkahelyi vezetoje es egyeni munka- ill. kepzesi program szerint vegzi. 

Munkaltat6ja: Somogy Megyei MtLzemnok Igazgat6saga 
Munkaltat6 kepviseloje: megyei m"L1zemnigazgat6 
Munkahelyi vezetoje: megyei muzcumigazgat6 
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Kozalkalmazottak kotelessege es felelosscgc 

A Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga valamem1yi kozalkalmazottja koteles 
- A munkakorebe tartoz6, es a munkakori leinisban meghatarozott feladatokat legjobb 
kepessege szerint, az elvarhat6 szakertelemmel es gondossaggal vegezni. Em1ek erdekeben 
jogosult es koteles- a munkakorenek, illetve hataskorenek megfelel6 kapcsolatok kereteben
el6keszft6, tajekoz6d6 es megalapoz6 celtt kozbenso intezkedeseket megtemli, az allaspontok 
egyeztetesere ininyul6 Ui.rgyalasokat kezdemenyezni, illetve felettesei fele feljegyzessel 
fordulni. 
- Munk"ja soran a jogszabalyokat, a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatot, az Ogyrend 
el6fnisait, valamint az egyeb - intezmenyen bellili - utasitasokat betartani; ezert ismemie kell 
a munkakt5ret erint6 jogszabalyokat, szakmai utasitasokat; tolyamatosan ti\iekoz6dnia kell a 
szakmai iranyelvekr61 es szempontokr61, tovabba az Ugyeket tenyleges befejezestikig 
figyclemmel kell kisernie. 
- Feladatai ellatasa saran az egysegeken beltili, illetve az egysegek kozotti egytittmiikodes 
szabalyait betartani. A Somogy Megyei Mt1zeumok lgazgat6saga tulajdonat sajat miikodesi 
tertileten megvedeni, a leltari felel6sseggel atvett vagyontargyakat a Nyilvantart<isi szabalyzat 
el6irasainak megfdel6en kezelni. 
- A kareseteket megel6zni es elh<irftasuk erdekeben a sztikseges intezkedeseket megtenni, a 
kiresemeny bekovetkezeset haladektalanul jelezni a munkarcndre vonatkoz6 szabalyok 
szerint illetekes szervnek (rend6rseg, tiizolt6sag stb.), vagy szemelynek (felettes); a tulajdon 
vedelmerol els6sorban megel6z6 rendszabalyokkal (az eszkozok rendeltetesszeru 
haszmilataval, allaganak meg6vasaval es megorzesevel) gondoskodni. A Somogy Megyei 
Mt1zem110k lgazgat6saga brumely terUleten tapasztalt veszelyhelyzetet vagy veszelyes 
cselekmenvt az elharitasra illetekesnek haladektalanuljelenteni. 
- Az allami es a szolgalati titkot megtartani. Allamtitok csak titkos Ligyek intezesere jogosult, 
illetve azok intezesebe bevont kozalkalmazottakkal kozolheto. A titkos tigyiratok kezelesere a 
hatalyos jogszabalyi rendelkezesek iranyad6k. 

A kozalkalmazottakra ininyul6 kozos szabalyok 
-A munkatarsak feladat- es hataskore a munkaltat6 altai kiadott munkakori lefrasban szerepl6 
teruletekre terjed ki. 

A kozalkalmazottak altahinos feladata 

Munkatarsak feladata 
- a Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga tevekenysegere, szervezetere vonatkoz6 
jogszabalyokat, e szabalyzatot es a bels6 utasftasok e16irasait ismemi es szakszer(1en, 
maradektalanul betartani; 
- munkajukat a szervezeti egyseg vezet6jenek kozvetlen iranyitasaval ellatni, utasftasainak 
maradektalanul eleget tetmi; 
-a munkajukat a munkatarsakkal val6 egyi.lttmukodessel vegezni; 
-a szamukra kijel6lt feladatot az elvru·hat6 szakertelemmel es gondossaggal elhitni; 
- a tmmkajukat akadalyoz6, hatraltat6 vagy a Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga 
erdekeit serto kortilmenyekre felettestik figyelmet felhivni; 
-a felettesuk tudta nelktil kapott utasitasr61 a vezetojet haladektalanul ertesiteni; 
- a munkaltat6 altai a munkakorre elofrt szakkepesftest megszerezni, magat kepezni, tovabb 
kepezni , szakmai ismereteit fejleszteni; 
- a munkakori leiras szerint a mw1kakortikbe utalt vagy a vezetoitol kapott egyeb feladatokat 
6mill6an, pontosan, szakszeruen es hatarid6re elvegezni; 
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-a munkakortikre elofrt nyilvantartasokat szakszeriien vezetni; 
- a helyettesites rendjenek megfeleloen vagy vezet6ik utasitasa alapjan mas munkatarsat 
helyettesfteni, munkajaban segiteni; 
- munkakoruk atadas-atvetelenel a folyamatban levo tigyekr61, a leltari targyakr61 atadas
atveteli jegyz6k<Snyvet keszfteni; 
- a Somogy Megyei Muzeumok Tgazgat6saga erdekeit kepviselni, emellett partatlan, 
elfogulatlan ugyintezest folytatni ; 
- a tudomasukra jutott szolgalati es hivatali titkot meg6rizni. 

A kozalkalmazottak joga 

- gyakorolni a munkakori leirasaban meghatarozott alai nisi, intezkedesi jogot; 
- betekintessel bimi a munkakorebe tartoz6 minden olyan anyagba, adatbazisba, amelyet a 
vonatkoz6 jogszab<:ilyok vagy bels6 szabalyzatok nem zfunak ki; 
- tajekoz6dni a szervezeti egysege es sajat munkajat crinto legfontosabb kerdesekr61; 
- kezdemenyezesi, javaslatteteli, velemenyezesi joggal elni a munkaval osszeftiggo feladatok 
megoldasaban; 
- munkajuk ertekeleset, minositeset megismerni; 
- a Kozalkalmazotti Szabalyzatban foglalt jogaival elni; 
-a munkavegzeset akadalyoz6 korO!meny eseten vezetoi intezkedest kezdemenyezni. 

2.3. OPERATivES OSSZMUNKATARST ERTEKEZLETEK RENDJE 

Operativ ertekezlet 
- A megyei muzeumigazgat6 az operativ (vezet6i) ertekezletet sztikseg es igeny szerint hivja 
ossze. Az ertekezleten <illand6 jelleggel reszt vesznek a megyei mt1zeumigazgat6-helyettes, az 
osztalyvezet6k es a csoportvezetok, a1Jand6 meghfvott a Somogy Megyei Intezmenyfenntart6i 
Kozpont gazdasagi reszlegenek kepvise16je. 
- Az ertekezleten eseti meghivas alapjan- tanacskozasi joggal- a napirendhez kapcsol6d6an 
egyeb meghivottak is reszt vehetnek. 
- A vezetoi ertekezlet feladata allasfoglalasok megtetele a vezetoi dontesek kialakitasahoz, a 
dontesek gyakorlati megval6sitasanak tervezese, szervezese, in\nyitasa, rendszeres ertekelese. 
Az operativ ertekezleten az osztalyvezetok es csopo11vczet6k kolcsonosen tajekoztatjak 
egymast es a szervezet vezeteset a vegrehajtasnak a tervhez viszonyitott alakuUtsar61. 
- A vezet6i ertekezleteket az adott targyevre elore meghatarozott idorenddel es az adott 
6Iiekezletre el6re meghatarozott tematikaval a megyei muzetm1igazgat6 hivja ossze, az. adott 
tema felelose frasos eloterjesztesenek megklildesevel. 
- Az iilesrol emlekeztet6 kesztil. 

6sszmunkatarsi ertckczlet 
A megyei muzeumigazgat6 evente (legalabb) egy alkalommal a Somogy Megyei Muzeumok 
lgazgat6saga teljes kozalkalmazotti allomanya el6tt beszamol a Somogy Megyei M(tzeumok 
Igazgat6saga munkajar61, es ismcrteti ajovobeni feladatait. 
- Az ulesrol emlekezteto kesztil. 

• 
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3. SZERVEZETI EGYSEGEK 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6sagan onall6an nyilvantru1ott, torzs- es 
segedgyi.ijtemenyekkel kepviselt osztalyok es csoportok vannak. A Somogy Megyei 
Muzeumok Tgazgat6saga szakmai tevekenyseget - beleertve a csoportszintu egysegeket is -
eves, valamint a felugyeleti szervek altai meghatarozott idoszak.ra keszftett, j6vahagyott 
munkatervek alapjan vegzi. 
Aitalru1ossagban a Somogy Megyei M"L1zeumok Igazgat6sagan kepviselt szakmai osztalyok 
mukodesct az osztalyvezeto iranyftasaval, lehetoseg szerint muzeol6gusi vegzettseggel 
rendelkezo munkatarsak biztositjak, a gyl:Ijtemenykezeloi es egyeb segfto kozremG.kodes 
mellett. 
Valamennyi szakmai osztaly felelosseggel szakfeltigyeli az crdekkorebe trutoz6, a megyei 
m(tzetm1i szervezet reszekent miikodo kiallit6helyeket, emlckmuzeumokat, muzealis 
gyujtc111enyeket, asaiasokat, romterilleteket, miiemlekeket. 

3.1. SZAKMAI OSZTALYOK 

Termeszettuclonu1nyi osztaly 

Feladatkore es tevekenysege: szaktudomanyi, altalanos muzeol6giai es kozmiivelodesi 
feladatok ellatasa. 

- Altalanossagban a termeszeti targyak, kiemelkedo targyi es irasos emlc:~kek gyujtese, mely az 
evol"LlCi6nak p6tolhatatlan jellegzetes bizonyftekait foglaljak magukban. 
- Ezeket kotelessege a nemzeti es az egyetemes kultura szamara meg6rizni, tudomanyosan 
feldolgozni cs hozzaterhetove tenni. 
- A szakag tevekenysege kiterjed elsosorban a Somogy megyei - a hazai es nemzetkozi -
muzealis tru:gyi- es dokumentaci6s anyagok felkutatasara, gyLijtesere, 6rzesere, 
- Tovabba az anyagok rendszerezesere tudomanyos erdekcknck megfelel6 nyilvantartasara, 
feldolgozasru·a es kozlesere. 
- Tudomanyos eredmenyek es kiallitasok, ismeretterjeszto eloadasok, kozlemenyek, 
kiadva.nyok utjru1 annak kozmiivel6desi hasznositasara. 
- Tevekenyscgcre nezve az intezmenyi szabalyozason t(tlmeno szakhat6sagi (tenneszet- es 
komyezetvedelem) eloinisok is iranyad6k. 

Reszletes m{i.kodesi felteteleit az osztalyvezeto altai keszitett, a megyei muzeumigazgat6 .altai 
j6vahagyott miikodesi szabalyzat trutalmazza. 

Regeszeti osztaly 

Feladatkore es tevekenysege: szaktudomanyi, altaianos muzeol6giai es kozmiivelodesi 
feladatok ellatasa. 

- A regeszeti osztaly a kulturalis orokseg vedelmer61 sz616 2001. evi LXIV. t6rveny es 
vegrehajtasi rendeletei e11elmeben feltara.sokat folytat, else sorban a megye tertileten. Ezzel 
kapcsolatban muzeol6giai es tudomanyos szempontok aiapjcin feldolgozza az asatasok 
adattari, fot6tari es targyi anyagait. 
- A szakag ellatja a vedett regeszeti emlekek es foldterulctek feH.igyeletet, gyakorolja az ezzel 
kapcsolatos hat6sagi i.igyintezest. 
- A Somogy Megyei Mt1zeumok Igazgat6saga eremgyujtemcnycnek egyik kezel6je. 

• 
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- Folyamatosan ellenorzi a gyujtemcnyek allapotitt, gondoskodik az egyes darabok szukseg 
szerinti restauniltatasru:61. 
- A. gyujtemeny szakmai feldolgozasaval biztositja annak- tudomanyos haszmilhat6sagat, 
tudomanyos eredmenyeit kiallitasokon es publikaci6kban mutatia be. 
- A szakmai kiallitasi forgat6konyvek frasa, el6adasok tartasa, ismeretterjeszt6 cikkek irasa 
reven reszt vesz a muzeumi szervezet kozmiivel6desi munbijaban. 
- Tevekenysegere nezve az intezmenyi szabalyozason tulmen6 szakhat6sagi eloirasok is 
ininyad6k. 

Szakmailag feltigyeli es gondozza: 
- Tortenelmi Emlekhely, Somogy-vru: 
- Bences Apatsagi Romkert, Kaposszentjakab 
- btvosk6nyi romteruiet (reneszansz varkastely pinceje) 

Reszletes mukodesi felteteleit az osztaly-vezet6 altal keszitett, a megyei muzemnigazgat6 altai 
j6vahagyott mukodesi szabalyzat tartalmazza. 

Ujkortorteneti oszhily 

Feladatkore es tevekenysege: szaktudom~inyi, altalanos muzeol6giai es kozmuvelodesi 
feladatok ellatasa. 

- A t6rtenet- es irodalomtudomany szamara osszegyujti es meg6rzi az illetekessege terUleten 
fellelhet6 muzeol6giai fonasokat. 
- A gyujtemeny szakmai feldolgozasaval biztosftja annak tudomanyos haszmllhat6sagat, 
tudomanyos eredmenyeit kiallitasokon es publikaci6kban mutatja be. 
- Egyuttmiikodik a megyeben leva egyebkent onall6, de szakmailag az SMMI-vel 
egyi.ittmukodo muzeumokkal; es gyiijtemenyekkel Figyelemmel kfseri a szakteri.iletet erinto 
mcgyei magangyiijtemenyeket es kiallitasokat. 
- Folyamatosan ellen6rzi a gyiijtemcnyek allapotat, gondoskodik az egyes darabok szukseg 
szeri nti resta ural tatasar61. 
- Szakmai felugyeletet hit el a megye Wrteneti- es irodalmi gyujtemenyei, kiallit6helyei 
letrehozasaban, a gyujtemenykezelesben, a kiallftasok rendezeseben es fenntartasaban. 
- Ellatja a vedett, tortenelmi es irodalmi emlekek es magangyiijtemenyek nyilvfmtartasaval es 
ellen6rzesevel kapcsolatos - jogszabalyokban eloirt - feladatokat. 

Szakmailag feltigyeli es gondozza: 
- J 6zsef Attila Emlekmlizeumot (Balatonszarsz6) 
- Berzsenyi Daniel Emlekmuzeumot (Nikla) 
- , Noszlopy Gaspar es 1848 Somogybm1" c. kiallftast (Ujvarfalva) 
-Fekete Istvan es Racz Vali emlekkiallitasokat (G<me) 
- Latinovits Zoltan emlekkiallitas (Balatonszemes) 

Reszletes miikodesi felteteleit az osztalyvezet6 altai keszitett, a megyei muzeumigazgat6 altal 
j6vahagyott mi1kodesi szabalyzat ta11almazza. 

Neprajzi osztaly 

Feladatkore es tevekenysege: szaktudomanyi, altalanos muzeol6giai es kozmCtvelodesi 
feladatok ellatasa. 



20 

- Somogy megye - indokolt esetben azon tul is- mez6gazdasagb61 elt nepessegenek es a 
hozzajuk kapcsol6d6 tarsadalmi retegek (cseledek, iparosok stb.) kulturalis javainak, targyi es 
s7.ellemi oroksegenek gyiijtese, szakszeni meg6rzese, tudomt'myos feldolgozasa, bemutatasa. 
- etnoszociografiai kutatasokat folytat 
- Folyamatosan ellenorzi a gyujtemeny allapotat, gondoskodik az egyes darabok szlikseg 
szerinti restauraltatasar61. 
- A neprajzi osztaly szakemberei muzeol6giai , tudomanyos kutat6 cs publikaci6s tevekenyseg 
mellett kozmuvelodesi feladatokat is ellamak. 
- Munkajuk soran egyuttmukodnek mas muzealis intezmenyekkel, megyei es orszagos 
szakmai szervezetekkel. 

Szakmailag feltigyeli es gondozza: 

- Sze1mai Szabadteri Gyiijtcmeny kiallitasi tfugyi anyaga 
-Horvat Nemzetisegi Tajhaz, Lak6csa 01al6zati egyseg) 
- Zamardi Tajhaz kiallitasi targyi anyaga 
- Karadi Tajhaz kiallitasi targyi anyaga 
- Buzsaki Tajhaz 
- ,Fejezetek Zan1ardi nepeleteb61" c. kiallitas, Zamardi Altalanos Iskola 
- Cscledlakas es Boraszati kiallftas, Szant6dpuszta 

Reszletes mukodesi fclteteleit az osztalyvezeto altal keszftett, a megyei muzeumigazgat6 altai 
j6vil1agyott mukodesi szabalyzat tartalmazza. 

Kepzo-es iparmuvcszcti osztaly 

Feladatkore es tevekenysege: szaktudomanyi. altalanos muzeol6giai es kozmuvelodesi 
feladatok ellatasa. 

- A muzeum tulajdom\ban levo klasszikus es kortars kepzomuveszeti es iparmiiveszeti 
alkotasok szakszeru, biztonsagos kezeh~se, allapotmeg6vasa, leltarozasa, nyilvantartasa, 
rendezett rakUirozasa. 
- A gyujtemeny allapotanak folyamatos ellenorzese, karosodast ert egyes darabjainak szHkseg 
szerinti restauniltatasa. 
- A mUz.eum anyaganak tudomanyos feldolgozasa, a targykort erinto inisos, fot6 es egyeb 
doktm1entumok gyiijtese es, mint adattari anyag, nyilvantartasa. 
- A gyujtcmeny publikalasa. 
- A gy(ijtemeny tovabbi fejlesztese, a lllllZeLUni agyag gazdagitasa. Alland6 es id6szakos 
kia.llitasok rendezese a t6rzsgyiijtemenyb6l. 
- Tematikus osszeallitaSLI, vagy alkotomiiveszek cgyeni eletmuveb6l valogatott, kOlcsonzott 
anyagokb6l torteno idoszakos kiallitasok szervezcse es megrendezese. Az alabbi 
emlekmuzeumok es alland6 kiallitasok szakmai feltigyelete, a tarlatvezetesek tartalmi 
meghatarozasa, kidolgozasa. 

Szakmailag feltigyeli es gondozza: 

- Rippl-R6nai Emlekhaz (Kaposvar, R6ma Villa), 
~ Zichy Mihaly Emlekhaz (Zala, Zichy Kuria), 
- Kunffy Lajos Emh~khaz (Somogytur, Klmffy Kl1ria), 
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- Goszthony Kuria (Bardibi.ikki Nemzetkozi Ovegmuvesz Alkot6telep) kiallitasa 

Reszletes miikodesi felteteleit az osztaJyvezeto alta! keszitett, a megyei muzeumigazgat6 altai 
j6vahagyott mUkodesi szabalyzat tartalmazza. 

KozmiivelOdesi osztaly 

Feladatkore es tevekenysege: altahinos kozmuvelodesi es muzeumpedag6giai feladatok 
ellatasa. 

A 2007. marcius 31-en megszi!nt Somogy Megyei Mi.ivelodesi Kozpont jogut6djakent - a 
Somogy Megyei Onkormanyzat 11/1998.(VI.20.)0R rendeleteben megfogalmazott kotelez6 
feladatellatas kereteben - a megye telepi.ilesi onkormanyzatai, kozmiivelodesi intezmenyei, 
szervezetei es kozossegei reszere, a kc)zmuvelodesi tevekenysegek el6keszftese es fejlesztese 
erdekeben kozmuvelodesi szakmai tana.csadast es szolgaltatast vegez az alabbiak szerint: 
- Elosegfti a tertileten mukodo teleplilesi <:Snkormimyzatok, kozmiivelodesi intezmenyek es 
civil szervezetek muvel6desi celjainak megval6sulasat. 
- Kozmuvelodesi tevekenyseggel osszefiiggo elemzeseket es fejlcszto progrm11okat keszit es 
hasznosit. 
- Szervezoje es kozremukodoje a terseg megyei, regiomilis, orszagos es nemzetkozi 
kozm{ivelodesi esemenyeinek. 
- Gondozza a kistersegi, megyei, regionalis, orszagos es nemzetkozi kulturalis kapcsolatokat. 
- Gyujti es i5sszesiti a kozmiivelodesi infonnaci6kat es statisztikai adatokat. 
- El6segfti a megye kornyezeti, mi.'lveszeti, kozmuvel6desi ertekeinek, sajatossagainak 
bemutatasat. 
-v egzi a kozmftvelodesi tevekenysegek szervezoinek, vezetonek szakmai kepzeset es 
tovabbkepzeset. 
- Fejleszti es segiti az amat6r muveszeti mozgalmakat. 
- Munkaja sonin egyi.ittmuk6dik az orszagos szakmai szervezetekkel. 

jJ!fuzeumi kozmifvelifdesi tevekenysege soNin 
- Szervezi a Somogy Megyei Mt1zeumok Igazgat6saga kozmi1vel6desi rendezvenyeit, melyek 
alkalmankent orszagos programsorozatokhoz is kapcsol6dnak. 
- Megszervezi es lebonyolitja a muzeumpedag6giai foglalkozasokat. E tevekenysege soran a 
mttzeum kiallitasait es szakmai eredmenyeit feldolgozza a kozoktatas javara, kidolgozza a 
muzeumi foglalkozasok tematikajat, a hozzajuk kapcsol6d6 feladatlapokat. . 
- Munkaja soran kapcsolatot tart a varos es a megye kozoktatasi intezmenyeivel, muzeumi 
kozmuvelodesi ajanlatokat keszit iskolai es egyeb progrmnokhoz, es reszt vesz azok 
lebonyolftasaban. 

PR tevekenysige sortin 
- Kapcsolatot tart a helyi , megyei es orszagos elektronikus- es irott sajt6val 
- Propagalja a mt1zeum szakmai, kiallitasi es kozmiivelodesi programjait es kiadvanyait. 
- Reszt vesz a muzeum kiallftasi- es marketing tervenek elokesziteseben, a kiallitasok es a 
hozzajuk kapcsol6d6 programok mcgszervezeseben, lebonyolitasaban. 
- Tevekenysege so ran figyelemmel kfseri a kiallitasok fogadtatasat, a latogat6i elegedettseget, 
reszt vesz az alland6 es idoszaki kiallftasok mukcidteteseben es km-bmltartasaban. 

• 
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- Munkaja sonin kapcsolatot tatt a varos es a mcgyc kozoktatasi, kultunilis es idegenforgalmi 
intezmenyeivel es szervezeteivel, orszagos es megyei hat6korii muzewnokkal es kulturalis 
intezmenyekkel, szervezetekkel. -

Konyvtar 
6rzi, gondozza es a gyujtokori lefnisnak megfeleloen epiti a konyvtcll- allomanyat, vasarlas, 
kiadvany-cserekapcsolatok es ajandekozas reven. Biztositja az irodalmat az intezmeny 
tudomanyos tevekenysegehez sajat dokwnentumaival, es az orszagos es nemzetkozi konyvtari 
informaci6s rendszerekhez kapcso16dva, az egyeb elerhet6 szakirodalommal. Egyiittmukodik 
a muzeum szervezeti egysegeivel, mas ki5zgyujtemenyekkel, kultun'ilis intezmenyekkel es 
egyeb szervezetekkel. A konyvtar reszere szakmai tanacsadasra az Orszagos Szechenyi 
Kon}'viar, a Magyar Nemzeti Mftzeum Konyvtara es a muzeumi konyvtitri szakfeltigyelet 
jogosult. 

Reszletes miikodesi felteteleit az osztalyvezet6 altal keszftett, a megyei muzeumigazgat6 altal 
j6vahagyott mUkodesi szabalyzat tartalmazza. 

3.2. CSOPORTOK 

Restauriitor csoport 

Feladatkore es tevekenysege: 

-A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga restaurator muhelyei es restm.mi.torai a megyei 
muzeumi szervezet valamennyi gyi.'tjtemenyi egyseget kiszolgal6 csopotiba tartoznak. 
-A restaunitor miihelyek feladata a targyi gy{ijtemenyek tisztftasa, konzerva.ltisa, restauralasa, 
a szakrestaunitori kiils6 tevekenyseg szervezese es biztositasa. 
- A muhelyekben alkalmazott szakrestaunitorok munkajat szerz6deses munkavegz6k segitik 
(els6sorban projektmunka), akiknek tevekenyseget ugyancsak a restaunitor csoport vezet6je 
koordinalja. 
- A restaurator csoportban dolgoz6 szakalkalmazottak munkajukat az Orszagos Restaunitor 
Kamara szakmai iranymutatasaval osszhangban vegzik. 

Reszletes mukodesi felteteleit a csoportvezet6 altal keszftett, a megyei tnllZeumigazgat6 altal 
j6vahagyott m{ikodesi szabalyzat tartalmazza. 

Technikai es informatikai csoport 

Feladatkore es tevekenysege: 
- A kiallitasok mtiveszeti tervezesenek es teclmikai kivitelezesenek szervezese, sziikseg eseten 
latvanytervez6 es kivitelez6k bevonasaval. Reszt vesz a vendegkiallitasok fogadasaban. 
- Gondoskodik a fennal16 kiallftasok mukt5deserol, karbantartasar61) kezeli a kiallitasi 
segedanyagokat es felszereleseket. 
- Ellatja a rendszeradminisztraci6s feladatokat, fejleszti es karbantruija a muzeum 
szamitastcclmikai geppru·kjat. Gondozza a m(tzeum bels6 informatikai hal6zatat, menedzseli a 
szolgaltat6 gepek es a munkaal101misok szoftvereit. Biztositja es fejleszti a muzeum internetes 
szolgaltatasait (honlap, inf(mnaci6k, adatokhoz val6 kiilso hozzaferes). Szervezi es vegzi a 
fenykepek es az egyeb dokumentumok, illetve az Llj mutargyfelvetelek digitalizalasat es 
archivalasat. 
- Biztositja a rendezvenyek hangtechnikai, teclmikai lebonyolftasat. 
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Reszletes mukodesi felteteleit a csoportvezeto altai keszitett, a megyei muzeumigazgat6 altai 
j6vahagyott mukodesi szab:ilyzat tartalmazza. . 

U..c:yviteli es gazdasdgi csoport (Titkdrsdg) 

Titkars<:'lg feladatkore es tevekenysege: 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga informaci6s kozpontja; a szervezet icgfobb 
hivatalos tigyintezoje: amely azonban nem jogosult az intezmeny1 es a szervezetet kills6 
kapcsolatokban hivatalb6l kepviselni, 
- nyilvantattja az operatfv tanacs tagjainak es a magasabb vezetoknek jelen- ill. U\volletet, 
szabadsagtervet, fontosabb programjait 
-hivatalb61 vezeti es dokumentalja az intezmeny es a szervczet valamennyi hivatalos 
jegyz6konyvet, 
- nyilvantartja az intezmeny es a szervezet egesz evi munkatervi rendezvenyeit es programjait, 
a kapcsol6d6 esemenyeket, 
- a megyei muzeumi szervczet teljes, hivatalos tigyiratforgalma a Titkarsagon keresztill 
mukddik (lasd az tigyirat-kezelesi szabalyzat). 
- orzi es vedi az intezmeny hivatalos irattanit, 
- elsodleges infonmki6s forn'ls es kozpont a felso vezetes, a osztalyok es a munkatarsak 
kozott, 
- nyilvantartja, kiadja es ellenorzi a szervezet valamennyi belso es ki.ilso tigyletenek hivatalos 
hataridejet, azok betartatasara in'inyul6an intezkedesi joga van, 
- begyujti es rendszerezi a hal6zat valamennyi hivatalos informaci6jat, 
- intezkedesi jogkore specialis osztalyszintu. kerdesekre nem terjed ki, 
- a titkars<:'lg minden tekintetben bizalmi allashely, ezert meg atmeneti helyettesiteserol is 
kizar61ag a megyei ml'1zeumigazgat6 jogosult donteni. 

A penztigyi gazdasagi tertilet a SMOK Kincstari Szervezetevel kotOtt Egytittmukodesi 
Megallapodas tmmka es feladatmegosztasa szerint Ia~ja el. Tevekenyseget a kincstari 
alapszabalyzatok figyelembe vetelevel elkeszitett, a helyi sajatossagoknak megfelel6 
penztigyi szabalyzatok betai1asaval vegzi. 

Reszletes mukodesi felteteleit a csoportvezet6 alta! keszftett, a megyei muzeumigazgat6 a.ltal 
j6vahagyott mukodesi szabalyzat tartalmazza. 

j\lfifszaki es uzemeltetesi csoport 

Feladatkore es tevekenysege: 

-A Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga ingatlanainak es jarmuveinek Uzemeltetesevel 
kapcsolatos teendok ellatasa 
- Felelos az esedekesse val6 javitasok, karbantartasok mielobbi kivitelezeseert, a tertiletek 
karbantartasaert, az akadalymentes megkozelithetoseg biztositasaert. 
- Felelos a Somogy J\ifegyei ML'tzeumok Igazgat6saga teljes rendszereben a tuz- es a 
munkavedelemcrt. Tuz- es munkavedelemmel osszefilggo utasitasait a szervezet valamennyi 
dolgoz6ja, es a kiallit6helyek, rendezvenyek minden ltitogat6ja koteles vegrehajtani. 
- Rendkfvtili esemenyek bekovetkezte eseten, szlikseghelyzetben intezkedik. 
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- Tevekenyseget a vonatkoz6 t5rvenyek es rendelkezesek betartasaval es betartatasaval vegzi; 
fclelos a szakhat6sagi kapcsolattartisert es informaci6csereert. 
- a csoportvczeto ciltal az ervenyes jogszabalyok alapjaii. osszeallitort, es a megyei 
mt1zeumigazgat6 altai j6vcil1agyott kUIOn szabalyzat alapjan latja el a m(Lzewni szervezet 
vagyonvedelmi, tuzvedelmi, teremorzesi es fegyveres orzesi feladatait 

Reszletes m(ikodesi felteteleit a csoportvezet6 altal keszitett, a megyei muzcumigazgat6 altal 
j6vahagyott miikodesi szabalyzat tartalmazza. 

4. A SZERVEZETI EGYSEGEK EGYUTTMUKODESE 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga onall6 szervezeti egysegei egymassal 
mcllerendeltsegi kapcsolatban allnak. Egylittmukodeslik alapelve, hogy a szervezeti egysegek 
feladataik ellatasa soran az Ugykorok erintkezesi pontjain egymast tajekoztatva, velemeny
nyilva:nitassal segftve es intezkedeseiket osszehangolva kotelesek eljami. Olyan esetekben, 
amelyekben a szervezeti egysegek kozott tart6s es rendszeres mw1kakapcsolat szilkseges, az 
egylittmiikodes tartalmat, illetve a feladatok elhatarolasat az erdekelt szervezeii egysegek 
vezetoi kozosen allapitjak meg. 

4.1. ALTALANOS RENDELKEZESEK 

Kiadmanyozasi jog 

A kiadmanyozasra vonatkoz6 reszletes szabalyok. 

A megyei mtlzeumigazgat6 kizdr6lagos jogkorebe tartoznak 
- a minisztereknek, allamtitkaroknak, orszagos szervek es szervezetek vezet6inek, vezeto 
koztisztvise10knek, valamint a tarsintezmenyek vezet6inek ko:.cvetlenill cimzett iratok; 
- a Somogy Mcgyei Muzeumok lgazgat6saga tcrveinek, koltsegvetesenek j6vahagyasaval, 
m6dositasaval kapcsolatos Ugyiratok, es a vegrehajtasra vonatkoz6 koltsegvetesi beszamol6; 
- a Somogy Megyci Muzeumok Igazgat6saga Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak a 
felilgyeleti szerv j6vahagyasaval tOrteno kiadasa, m6dositasa; 
-a Kollektiv Szerzodes megkotese, m6dositasa, alafnisa, 
- az igazgat6i utasitasok kiadasa, a szervezeti egysegek i.igyrendjenek j6vahagyasa, belso 
szabalyzatok hatalyba ICptetese vagy hatalyon kivU! helyezese; 
- a j utalmazasi keret es a jutalmazas feltetele inek megallapitasa, dentes jutalmazasi es 
cfmadomanyozasi kerdesben az osztaly es csoportvezct6k, valamint a Kozalkalmazotti Tanacs 
javaslatainak figyelembe vetelevel; 
- munkaltat6i jogkor gyakorlasaval kapcsolatos Ugyiratok; 
- kitilntetesi javaslatok~ 
- allami es alapitvanyi palyazatok. 

A megyei nuizeumigazgat6-helyettes jogkorebe tartoznak 
- a miniszt6riumokhoz, tarsintezmenyekhez es mas szervekhez cimzett azon iratok, amelyek 
nem tartoznak megyei muzcumigazgat6i hataskorbe; 
- a hataskorebe utalt szakmai osztalyok vagy szervezcti egysegek miikodesevel, 
ellen6rzes6vel kapcsolatos rendelkezesek; 
- a mindenkori hatalyos megyei muzeumigazgat6i utasiUts szerint az atruhazott hataskorbe 
tartoz6 munld ltat6i jogkor gyakorlasaval kapcso latos ligyiratok; 
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· a kotelezettsegvallalasokat szabalyoz6 megyet muzeumigazgat6i utasitas szerinti 
szerzodesek; 
- mindazon i.igyiratok, amelyek kiadmanyozasat szabalyzat, utasftas a hataskorebe utalja. 

Az osztci{rvezetb'k kiadnuinyozasi jogkorebe tartoznak 
A feladatkorukbe rendelt i.igyekben mindazok az iratok, amelyek kiadmanyozasa nem 
fenntartott az el6z6 pontokban meghatarozott vezetok hataskorebe. 

Ahiirasi jog 
A megyei muzeumigazgat6 a Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga neveben onall6an 
jogosult alairni. 
A megyei muzeumigazgat6 neveben - akadalyoztatasa eseten -a helyettesites rendje szerint 
feladat- es hatiskoreben eljar6 megyei muzeumigazgat6-helyettes jogosult alafrni a megyei 
muzeumigazgat6 neve felett ,h" jelzessel. 
Az alairasi joggal val6 felhatalmazast, illetve annak megszlintetesct (megvomisat) a megyei 
muzeumigazgat6 igazgat6i utasftasban szabalyozza. Az alafnisra jogosultak nevet, valamint 
alairas-mintajat, tovabba jogosultsaguk koret, merteket es egyeb adatait ki.iWn dokumentum 
tartalmazza. 

Kotelezettsegvallahis, ellenjegyzes 
A kotelezettsegvallalasra jogosultak koret, a kotelezettsegvallalas ertekhatanit szemelyTe 
lebontva, megyei m(lzetm1igazgat6i utasit<is hatamzza meg. A kotelezettsegvallahis a SMIK, 
illetve a megbizassal rendelkezoligyintezo ellenjegyzesevel, inisban ervenyes. 
Ugyanazon i.igy, illetve gazdasagi cselekmeny soran ugyanaz a szemely kotelezettsegvallal6 
es ellenjegyz6 vagy utalvanyoz6 es ellenjegyz6 nem lehet, viszont ugyanaz a szemely 
kotelezettseget is vaJlalhat, es utalvanyozhat is. 
Kotelezettsegvallalasi, ervenyesitesi, utalvanyozasi, ellenjegyzesi feladatot nem vegezhet az a 
szemely, aki e tevekenyseget kozeli hozzatartoz6ja vagy a magajavara latna el. 

A kotelezettsegvallahis rendje 
A megyei mf1zeumigazgat6 a k6telezettsegvallalasi, illetoleg a kovetcles-elofnl.si jogkort 
ertekhatana val6 tekintet nelki.il gyakorolja vagy a mindenkori ki.ilon szabalyozas szerinti, 
atruhazott jogkoru helyettese vegzi. 
Az ellenjegyzesre jogosultnak az ellenjegyzest megel6z6en meg kell gy6z6dnie arr61, hogy a 
k()telezettseg-va.Ilahis targyaval osszefi.iggo kiadasi eloininyzat terhere a fedezet biztosftott; 
- el6iranyzat-felhasznalasi terv szerint a kitizetes idopontjaban a fedezet rendelkezesre aU-e; 
- a k()telezettsegvallalas a gazdalkodasra vonatkoz6 szabalyokat nem serti. 
Az ellenjegyzesre jogosult az ellenjegyzest megtagadhatja, illetve ha nem ert vele egyet a 
kotelezettsegvallalast magaba foglal6 okiratot, ~,a kotelezettsegvallalas ellenjegyzese 
utasitasra torten(' zaradekkal kell ellatnia, s enol a feli.igyeleti szerv vezetojet ertesitenie kell. 
Az ervenycsftest a SMIK latja el. 

Utalvanyozas 
Az utalvanyozasi jogosultsag kore es merteke (ertekhatara) azonos a kotelezettsegvallalasi 
jogosultsag korevel es mertekevel (ertekhataraval). 
A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga penzeszkozeit kezel6 SMIK es a penzintezetek 
utjan teljesitend6 kiadasok, illetve bcszedend6 kovetelesek (bevetelek) utalvanyozasanak 
rendjere az un. alafrasi cimpeldanyokon foglalt eloirasok az ininyad6k. 
A penzintezeteknel vezetett szamllik felett rendelkezok bejelentesere, az alairasok 
ervenyessegenek feltetelekent megkovetelt alairasi rcndre, a val6disag igazolasara szo1gal6 
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zaradek alaki kovetelmenyeire, az altalanos eljarasi rendre az cgyes penzintezetek elofnisait 
kell alkalmazni . 
A hazipenzta.r altai kezelt penzeszkozok kezelesenel keletkezo bizonylatok ervenyesitesere, 
utalvanyozasara es ellenjegyzesere, illetve alciirasara a fenti pontban foglaltak es a 
Penzkezelesi szabalyzat eloirasai iranyad6k. 
Utalvanyozni az ervenyesitett okmanyra ravezetett igazolassal lehet. 

5. A SOMOGY MEGYET MUZEUMOK IGAZGAT6SAGA MUZEUMI HALOZATA 

A Somogy Megyci Mttzelm1ok Igazgat6saga - 2006. ev vegen- a megyei mttzeumb61 (Rippl
R6nai M(Jzeum Kaposvar), valamint rumak kozvetlen fenntattasu es mukodtetesu 
emlekmuzeumaib61 , ( alland6) kiallit6helyeibol all. A kiallit6helyek fenntartasar61. 
Uzemeleserol kulOnbc)zo konstrukci6kban - a megyei mttzeum gondoskodik, ell8.tja ezek 
szakmai cs szervezeti felugyeletet. 

Kozvetlen fenntartas ii es miikodtetesii egysegek: 
Rippi-R6nai Mtlzeum es Somogy 1~1egyei J.V!tlzeumok lgazgat6sdga. Kaposvtir, Flf u. 10. 
Rippi-Ronai Emtek/ttiz- Kaposvtir, R6ma-ltegyi u. 88. (allan do kid/liM/tel;~ 

Szabadteri Neprajzi Gyffjtemeny - Szenna, Rtik6czi u. 2. (dllando kidllit6hely) 
Ziclty Miluily Em/eklldz - Zala, Ziclly A1illdly u. 20. (tilland6 kitillftoltely) 
Berzsenyi Daniel Em/ek/tdz - Nikla, Berzsenyi D. u. 96. (a/lando kidllit6hely) 
Kwiffy Lajos Emtekltdz- Somogyt1lr, Arptid u. 22. (dl/al1{/6 kilillit6hely) 
Jozsef Atti/a Emtekhdz- Balatonsztirszo, J6zsef A. u. 7. (tilland6 kiiillitolzely) 
Horvat Nemzetisegi Tdjhdz- Lak6csa, D6zsa Gy. u. 54. (dlland6 kidllit6hely) 
Noszlopy Ktlria - VJvtilfalva, Nosz/opy u. 7. {tillam/6 kiallft6hely) 
Gru·azs, Kaposvar (raktarepillet) 
Pru·kol6, Somogyvar, Kupavar-hegy 
Kaposvar, Pecsi u. (raktarepUlet), 
Lengyelt6ti, (rcgeszeti asatasi bazis) 
Kaposvar, Pctofi u. 33. (raktarepUlet) 

Kozos rniikodtetesii cgysegck: 

Par6kia, Falumtlzeum terii.lete, Szenna 

Csak szakmailag feliigyelt egysegek: 
Somogyv<iri Tortenelmi Emlekhely - Somogyvar.- Kupavarhegy. 
Kaposszentjakabi Bences Apatsag es Romkert. Kaposvar- Kaposszentj akab, Vardomb. 
Zamardi Taj haz - Zamardi, Fo u. 83. 
Karadi Tajhaz - Kan1d, Attila u. 4. 
Kapoli Emlt!khaz - Balatonlelle, Kossuth u. 35. 
Fekete Istvan Emlekhaz - Go II e, Arpad u. I. 
Tajhaz- Buzsak 
Koh6mU.zeum- Somogyfajsz 
ArpMhazi Szt. Margit Helytotteneti Muzeum es Kiallit6hely- Segesd, Kossuth L. u. 11. 
Sarkozy Istvan Helytorteneti Muzeum - Nagybajom, F6 u. 4. 
Sportmuzeum, Kaposvar, Kontrassy utca 
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Omillo, de szakmailag az SMMI-vel egyiittmukodo egysegek: 

Kalman lmre Muzeum- Si6fok, Kalman I. setany 5. 
Helytorteneti Mt1zeum- Marcali, Muzeumkoz 5. 
Drava MtlZemn - Bares - Szechenyi u. 22. 
V arosi M1lzeum - Csurg6 - Csokonai u. 24. 
Varosi Muzeum- Nagyatad Szechenyi ter 2. 
Tenneszetvedelrni es T-Ielytorteneti Muzeum - Fony6d, 
Vaszary Emlekmuzeurn - Kaposvar. 
Asvanykiallitas- Kaposvar, Rippl-R6nai utca 

6. KULSO KAPCSOLATOK 

A kozvelemcny tajekoztatasa, nyilatkozatadas 

- A Somogy Megyei Muzeumok Tgazgat6saga tevekenysegevel kapcsolatos kommunik:ici6s 
feladatok szervezese, a kozvelerneny tajekoztatasa, a rncdiakapcsolatok elokeszitese, meg
szervezese es lebonyolitasa els6dlegesen a Kozc>nsegkapcsolati es mt1zemnpedag6giai osztaly 
feladat- es hataskorebe tartozik. 
- A Somogy Megyei Mt1zeumok lgazgat6saga kozalkalmazottja e minosegeben, a 
munkakorevel osszefi.iggesben csak a megyei muzemnigazgat6 elozetes hozzajarulasaval 
adhat sajt6nyilatkozatot vagy a kozvelemenynek sz616 mas t~jekoztatast. 
- A s~jat szaktertiletet erint6 tigyekben vagy kizarMag szakmai kcrdesekben barki adhat a 
s<~jt6nak vagy a kozvelemenynek eseti tajekoztatast, de a rnegyei muzeumigazgat6 lehet6leg 
elozetes tajekoztatasa ilyen esetekben is kotelez6. 
-A nyilatkozat tartalmaert es szinvonalacrt a tijekoztatast ad6 szemely a fe1e16s. 

Kapcsolat mas intezmenyekkel 
- A muzeurn feJadatainak vegrehajtasa erdekeben a szervezeti egysegek kozvetlen 
munkakapcsolatot tartanak a k()zgyujtemenyi ta.rsintezmenyek, egyetemek, tudomanyos 
intezrnenyek, kozmuvel6desi, tomegkommunikaci6s intezmenyek, a gazdasagi szervezetek 
megfelelo reszlegeivel. 
- A kUls6 szervezetek, intezmenyek vezet6ivel altalaban a megyei muzeumigazgat6 vagy 
megyei muzeumigazgat6-helyettese tartjak a kozvetlen kapcsolatot, azok megtelel6 
reszlegeivel pedig a Somogy Megyei Mt1zeumok Igazgat6saga kozepszinti.i vezetoi es 
megbizott tigyintezoi, szakalkalmazottai. 
- Az Emberi Er6fomisok Miniszteriumaval, mas orszagos hivatalokkal, az orszagos es 
ki.HfOldi muzeumok vezetoivel a Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga kepviseleteben a 
megyei muzeumigazgat6 es helyettese tart kapcsolatot. 
- A Somogy Megyei Mt1ze1.m1ok Igazgat6saga kepviseletet a megyei mt1zeumigazgat6 latja el. 
- A megyei muzeumigazgat6 e kepviseleti jogkoret reszben vagy egeszben, illetve az tigyek 
meghatarozott csopor~ara nezve, esetileg vagy visszavonasig a Somogy Megyei Muzeumok 
lgazgat6saga mas kozalkalmazottjara Mruhazhatja. 
- Az Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga kepviseleteben eljar6 szemely koteles a 
kepviselct koreben a Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga erdekeit mindenkor szem elott 
tattani, az allami, szolgalati es intezmenyi titkot meg6rizni, targyalasair61, az elert vagy 
varhat6 eredmenyr61 a hivatali ut betartasaval jelentest adni megbiz6janak. 
- A kepviseleti joggal felruhazott szemelyek a kepviselet koreben okozott erkolcsi es anyagi 
karokert fegyelmi es anyagi fcle16sseggel tartoznak. Fegye1mi vetseget k<)vet el, es karteritesi 
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felelosseggel tartozik az a szemely, aki felhatalmazas nelklil vagy a felhatalmazast meghalad6 
korben kepviseli az intezmeny1. 

Publikaciok rendje 
- A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga neveben, illetve az intezmenyre val6 
hivatkozassal a Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga munkatarsa muzeumi forrasok, 
tudomanyos kutatasi eredmenyek kozzetetelere csak a megyei muzeumigazgat6 irasbeli 
engedelye alapjan jogosult. 
- Kozzetetelnek (publik:ki6nak) minoslil a vizualis alkotas 6s a digitalis kozles is. Az ilyen 
jellegii publikaci6 egy peldanyat a kozalkalmazott koteles a muzeum rendelkezesere 
bocsatani. A Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga kozalkalmazottja munkaido alatt 
konferencia-eloadast, ismertetot, mediaszereplest csak a megyei m(tzeumigazgat6 enged61ye 
alapjan vallalhat. 

7. MUNKA.REND 

Az intezmeny, illetve szervezeti egysegeinek munkarendjet a Kozalkalmazotti Szabalyzat 
szabalyozza a Munka torvenykonyve es a Kjt. figyelembe vetelevel. 

Munkakori lein\s 
- Az engedelyezett letszfunnak megfeleloen a munkakori leinisokat a szervezeti egysegek 
vezetoi jelen SZMSZ hatalyba lepesetol szamitott 30 napon beli.il kotelesek elokesziteni, 
aktualizalni es j6vahagyasra a megyei muzeumigazgat6nak feltezjeszteni. 

Munkakonitadas, -atvetel 
- Kozalkalmazotti jogviszony Ietesitesekor a munkavallal6nc.:tk at kell adni a betoltendo 
munkakorre vonatkoz6 munkakori lefnl.st, amely a helyettesites eseten ellatand6 feladatokat is 
ta11almazza. 
- A munkakort minden esetben fl·asban kell az ut6dnak atadni. Amennyiben a munkakor 
atadasakor az ut6d kijelolese meg nem Wrtent meg, az Ugyeket a kozvetlen felettes veszi at. 
Jegyzokonyvi atadas-atvetel kotelezo a teljes anyagi felelosseggel ellatott munkakorben 
foglalkoztatottak szemelycsereje eseten is. 
- Az atadas-atvetcli jegyzokony-vnek tartalmaznia kell 
a) az atadott munkakor meghatarozasat, 
b) a j elenlevok nevet, 
c) az atadas helyet, idejet, 
d) a Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga tulajdonat kepezo es atvett, illetve atadott 
iratokat, eszkozoket, gy"Lijtemenyi anyagot, 
e) a folyamatban levo munkak megnevezeset es azok allasat, 
1) a hataridos kotelezettsegeket, 
g) altalaban mindazt, ami a munkakor tovabbi ellatasahoz nelklilozhetetlen. 
- A jegyzokonyv mindket fel altai alairt peldany:it a kozvetlen felettesnek at kell adni, illetve 
el kell helyezni a kozponti irattarban. 

A helyettcsitcs rcndje 
- A vezetok megbizott, illetve szervezetileg kijelOlt helyettesei a helyettesitesre altalanos 
j elleggel jogosultak. 
- A magasabb vezeto es vezeto munkakorenek meghatarozott reszet inisban - sajat 
felelossegenek fennmaradasaval - helyettesere ruhazhatja. 
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- A munkahely161 tart6san ( egy h6napnal hosszabb ideig) tavol lev6 kozalkalmazott 
munkakorenek ellatasara a munkaltat6 irasban helyettest bizhat meg. 
- Tart6s helyettesftes eseten a munka atvetele es atadasa jegyzokonyvileg tortenik. 
· A munkahelyetol egy h6napm11 rovidebb ideig szabadsagon lev6 k6zalkalmazott 
helyettesiteset a kozvetlen munkakori vezet6 vagy az altala meghatarozott szemely la~ja el. 

Utasftasi jogkor 
- Az egesz intezmenyre kiterjed6 utasitast a megyei muzeumigazgat6 irasban jogosult kiadni. 
- A vezeto csak sajat hataskorben es a vele fliggelmi kapcsolatban al16 beosztottja reszere 
adhat nevre sz616 utasfUist. 
- A beosztottnak munkaval kapcsolatos utasitast a kozvetlen felettese, kiveteles esetben a 
kozvetlen vezeto felettese is adhat, errol az erintett vezet6t haladektalanul tajekoztatni koteles 
(szolgalati tlt betartasa), ennek azonban az utasitas vegreh~jtasara nines halaszt6 hatalya. 
- A spedalis feladatokat ellat6 munkacsoportok vezet6i utasithatjak a feladattal kapcsolatban 
a munkacsoport minden tagjat. 

Szolgalati ut, belso munkakapcsolat a Somogy Megyei Muzeumok Tgazgatosaga 
szenrezeti egyscgei kozott 
- A magasabb vezet6k utasitasaikat, a beosztottak jelcnteseiket es el6te1jeszteseiket altalaban 
a kozbeiktatott vezet6k u(jan (szolgalati uton) kozlik, illetve teszik meg. Kiveteles, halasztast, 
kesedelmet nem turo esetben a szolgalati tlt mel16zhet6, de ilyen esetben a kiadott utasitasr61, 
illetve megtett jelentesr61, el6tetjesztesr6l irasbeli masolattal a kozvetlen vezet6t 
haladektalanul t~jekoztatni kell. 
- A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga szervezeti egysegei egyseges szervezetet 
alkotnak. A szervezeti egysegek egymassal egyUttmukc)dnek. Minden egyes tigy folyamatos 
intezeseert es az erdemi intezkedest (clllasfoglah'ist) tartalmaz6 vegleges elintezeseert, az 
illetekes szervezeti egyseg vezet6je a felelos. 

Munkafeladatok es teljesitesiik 
A vezetok jeWlik ki a munkafeladat feleloset, tobb munkatars k<>zremiik<5dese eseten, pedig 
felel6s ininyft6jat. 
KijeWlesnek tekintendo a munkakori leiras vagy a beerkezett ilgyiratnak az illetekes vezeto 
reszer6l nevre tOrteno szignalasa is. 
Tobb szervezeti egysegen atfut6 Ugy elintezeseet1, illetve az Ugymenet folyamatos 
figyelemmel kisereseert az a vezeto a felel6s, aki az Ugymenetet elinditotta. Ha az Ugy tobb 
szervezeti egyseg i.igykoret erinti, es tebb szervezeti egyseg velemenye alapjan torteno 
egyseges allasfoglalas kialakitasab61 vagy intezkedes megteteleb6l all, az illetekes szervezeti 
egyseg elokesziti tervezetet, velemenyet, allasfoglalas:it, majd 
- megklildi valamennyi erdekelt egysegnek, 
- az egyseges allaspont kialakitasara egyeztetest foly1at az erdekelt egysegekkel, 
- osszehangolja a velemenyeket, vagy pedig a vitas kerdeseket osszefoglalja es az illetekes 
vezet6 eleterjeszti dontesre. 

A szervezeti felepitesben egymas melle rendelt szervezeti egysegeknek feladataik 
vegrehajtasa saran konzultatfv, tan:ksadasi, javaslatteteli, tovabba velemenyezesi joguk, 
illetve kotelezettsegiik van. E kapcsolat azonban nem korlatozza az egyebkent hataskorrel 
rendelkezo vezet6 donteseit, intezkedesi jogat, illetve kotelezettseget. 
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Iratminhik kialakftasa es hasznalata 
- A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga valametmyi kibocsatott iratan (levelezes, 
nevjegykartya, infonnaci6s sz6r6anyag stb.) elsa helyen kell szerepeltetni a Somogy Megyei 
Muzeumok Igazgat6saga megnevezest. 
- A kibocsatott iratoknak ktils6 megjelenesben mindenben meg kell felelnitik az intezmenyi 
,Arculati szaba.Iyzataban" foglalt el6irasainak. 
- Az intezmenyi arculati eloin'is foglaltak ervenyesfteseert az irat kiad6ja, illetve alair6ja a 
felelos. 
- Altalanos szabaly~ hogy orszagosan szabvanyosftott es el6allitott nyomtatvanyt kell 
hasznalni minden olyan esetben, amikor a Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga munkaja 
nem teszi feltetlentil sztiksegesse helyileg tervezett es eloa.llitott nyomtatvany haszmUatat 

Ugyiratkezeles 
A Somogy Megyei Mftzeumok Igazgat6saga tigyiratkezelese magaban foglalja a mukodesevel 
kapcsolatos ilgyintezes biztositasat, az tigyiratok iktatasat, szetosztasat, irattarozasat es a 
postazast. 

A Somogy Megyei ML1zeumok Igazgat6saga Ligyiratainak kezelesere es nyilvantartasara az 
alabbi el6in1sok az iranyad6k: 
a) a nyilvantartast ftgy kell vezetni, hogy abb6l haladektalanul megallapfthat6 Jcgyen minden 
ugyirat helye, tigyintezoje; 
b) az Ugyiratok altalaban a titkarsag lltjan kerillnek tovabbitasra, es atveteltiket a jogosult 
szemely alairasaval igazolja. 

Az tigyiratok kezelesere vonatkoz6 eloirasokat az Ogyviteli Szabalyzat tartalmazza. 
Az ugyiratkezelest a Titkarsag latja el. A titkarsag felelos a folyamatos iigyintez6s 
biztositasae1t. 
-A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga hivatalos levetpapfrjait es hivatalos belyegzoit 
csak a hivatalos i.igyintezesben lehet felhaszmllni. 
- A Somogy Megyei Mftzeumok Igazgat6saga hivatalos belyegzoirol es azok hasznal6ir6l 
nyilvantartast kell vezetni. 
-A nyilvantartasert a titkarsagi alkalmazott a felelos. 
- Kiadmanyozasra a megyei muzeumigazgat6 es annak tavolh~teben a megye1 
muzeumigazgat6-helyettes jogosult. 
- Az ligyintezes altalanos meneteben az Somogy Megyei Mf1zeumok Igazgat6saga szervezeti 
felepftesebol ad6d6 szolgalati utat kell kovetni. 
- Az allam- es szolgalati titkok vedelmere, valamint a bizalmas i.igyekre a hatalyos 
rendelkezesek az ininyad6k. 
- Minden, az i.igyintezes soran keletkezett hivatalos iratot a Titkarsagnak kell atadni kozponti 
irattarozasra. 
- A Titkarsag feladata a beerkezo tigyiratok osztott rendszerl.i szamit6gepes iktatasa, az 
iigyiratszam kiadasa. A Titkarsag gondoskodik arr61, hogy a szervezeti egysegek 
adminisztraci6jan keresztUI az illetekes szervezeti egysegek, illetve szemelyck az osszes 
tigyintezeshez sztikseges iratot megkapjak. 
- Bannilyen irat csak a Titkarsagon kereszttil keri.ilhet az Somogy Megyei Mt1zeumok 
Igazgat6saga vezet6i ele. 
- A Titkarsag feladata a kimeno iratok postazasa. 
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Belso szolgaltatasok igenylese 
- A Somogy .Megyei Muzeumok lgazgat6saga ki.ilonbozo szolgaltat6 reszlegei altai mas 
szervezeti egysegnek teljesftendo szolgaltatasok igenylesenek engedelyezesere~ az erre 
rendszeresitett nyomtatvany(ok) felhasznal:isaval, a megyei mttzeumigazgat6 jogosult. 

Munkaido nyilvantartasa 
- A munkaid6 napi nyilvantartasat, a jelenleti fv vezeteset a jogszabalyi elofnisoknak 
megfelel6en kell biztositani. 
- A munkaido alatti eltavoz:ist az <Snall6 szervezeti egyseg vezetojenek, az 6 tavolleteben 
pedig a Titkarsagon kell bejelenteni. 
- Az eltavozast minden esetben be ke11 vezetni a szervezeti egysegeknel Ievo tavozasi 
napl6ba. 

8. ZARADI~K 

A Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga Szervezeti es Miikodesi Szabalyzata 
hatalybalepesehez a Somogy Megyei Intezmenyfe1mtart6 Kozpont j6v{thagyasa sziikseges. 
M6dositasat a kozpont vezetoje, valamint a megyei muzeumigazgat6 kezdemenyezheti. A 
Szervezeti es Mukodesi Szabalvzatban reszletesen nem szabalvozott kerdeseket a szaba1vzat . - -
szerves reszet nem kepez6 megyei mttzeumigazgat6i utasitasok tartalmazzak. A Somogy 
Megyei Muzeumok lgazgat6saga szervezeti egysegeiben foglalkoztatottak feladatait reszletes 
munkakori lefras tartalmazza. A m(Jzeumban dolgoz6k kozalkalmazotti jogviszonyaval 
kapcsolatos, a Szervezeti es .Mukodesi Szabalyzatban nem erintett, kerdeseket a 
kozalkalmazottak jogalhisar6l sz616 1992. evi XXXIII. sz. torveny 17-18. § alapjan keszftett 
Kozalkalmazotti Szabalyzat tartalmazza. 

Jelen szabtilyzatot a Somogy 1l1egyei Intizmenyfenntarto Kozpont vezetlfje jovtihagyta. 
Hatalyba lipisevel egyidejilleg hatalyat veszti a 2009. augusztusban kiadott Szervezeti is 
iU iikodesi Szabalyzat. 

Kaposvar, 2012. szeptember 24. 

;vL\...-- "----
Dr . .Abraham Levente 
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Melleklet: 

A Somogy Megyei Muzeumok lgazgatosaga szervezeti felepitese 

Regeszeti osztaly 

U)kor16rtimeti osztaly 

NcprajZJ osztaty 

Szennai Szabadteri Neprajzi 
GyOJtemeny 

Restaurator csoport 

• 



...,,., 

.).) 

A Somogy Megyei Muzeumok lgazgat6saga Kutatasi Szabalyzata 

Jelen szabalyzat a Somogy Megyei Muzeumok Igazgat6saga Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak me.Uekietet kepezi. 

A muzealis intezmenyekben folytathat6 kutatasokat a Kormany 47/2001. (III.27.) Korm. 
rendelete szabalyozza. A rendelet visszautal az 1997. evi CXL. tOrveny 100. paragrafusanak 
1. bekezdesere ( c pont). 
A muzealis intezmenyek gytijtemenyeiben nyilvantartott es orzott kultunilis javak, ill. e 
javakra vonatkoz6 szakmai adatlapok, infonmici6k az alabbi feltetelek szerint kutathat6k. 

Szakmai adtalapok alatt ertend6: gyarapodasi napl6k, (szak)leltarkonyvek, tudomanyos 
Iefr6kartonok, asatasi dokumentacit)k, kiallitasi tematervek es forgat6konyvek, adattari 
jelentesek, gyiijtesi napl6k, keziratok, szamit6gepes adatbazisok es azokhoz kapcsol6d6 
dokumentaci6k, restaurcilasi anyagvizsgalati es egyeb laborat6riumi jegyz6konyvek, 
szakvelemenyek, archfv levelezes. 

1. Muzeumi szakember 

- A kultunilis javak kutatasa es feldolgozasa, azok tudomanyos, ilL kozmuvelodesi celu 
felhaszna!asa els6sorban a nyilvantartast 6rz6 muzealis intezmeny feladata. 

- A kulturalis javak kutatasa a nyilvimtmtasba veteltol szamftott 5 even beiUl az a muzeumi 
szakember jogosult, aki e javakat gyujtOtte (feltarta), ill. aki els6dlegesen meghatarozta es 
nyilvantm·tasba vette. 

- Amennyiben a fent nevezett muzeumi szakember jogaval nem kivan vagy nem kepes elni, az 
intezmeny vezetoje mas szakemberre bizhatja a kutatast, a hasznositast, ill. publikahist. 

2. Kiilso kutato 

- Ki1ls6 kutat6 az intezmenyben csak az intezmenyvezeto irasos engedelyevel kutathat. 

- A kutatasok engedelyezesenel - a maradand6 erteku iratok eseteben- figyelembe kell venni 
az 1995. cvi LXVI. torveny ide vonatkoz6 rendeleteit. 

- Kutatasi engedelyt irasban kell kemi, mel yen fel kell ti.intetni a kerelmezo alabbi adatait: 
Termeszetes vagy jogi szemely (kepvisel6je) neve 
Lakcime, szekhelye 
Szemelyi igazolvanyanak (vagy ki.ilfOldi allampolgarnal utlevelenek) szamat 
A kutatas celjat 
A kutatand6 temat 

- Az engedelykerelemre 15 napon beHil valaszolni kell~ a megtagadott engedelyt frasban kell 
indokolni. 

- Ez ut6bbi esetben a kerelmez6 bir6saghoz fordulhat. 

-A kerelem es az engedely egy peldanyat az intezmeny 5 evig koteles meg6rizni. 
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3. Nem adhat6 kutatasi engedely 

- Amennyiben meg nem t5rtent meg ajavak nyilvantartasba vetele. 

- Kutatasuk vagy felhaszmihisuk kGlon engedelyhez kotott (szerz6des vagy jogszabaly 
alapjan), es a kerelroez6 ezzel nem rendelkezik. 

- 5 evnel nero regebbi, a nyilvantartas-vetel idopontja, es meg nero publikaltak (kiveve az I/3. 
esetet). 

4. Az intezmcny vezetoje megtagadhatja az engedelyt akkor is ha: 

e tevekenyseg veszelyeztetne a kulturalis javak allapotat, epseget, 

az eri ntett j avak restaun1.las, konzervcilas, preparalas alan, ill. kiallitason szerepelnek, 

az engedelyt ker6 kon1bban mar megszegte az intezmeny ide vonatkoz6 szabalyzatat, 

az adott evben feldolgozasuk, tudomanyos v. kozmuvel6desi celu hasznosftasuk mfu: 
szcrepel az intezmeny eves munkaterveben 

- Az intem1enyvezet6 a IV 11 es IV /3 pontok 6rtelmeben a mar kiadott engedely1 
visszavonhatj a. 

- A IV 11 -4. pontok eseteben az intezmenyvezeto joga, hogy az eredeti kulturalis javak helyert 
masolatokat vagy azok dokumentaci6jat biztositsa a kutatas celjaira. 

5. Nem sa.iat anyagkent orzott kultunllis javak 

- (letet, kolcson, szakertoi velemenyezesre vagy restaunilasra, ill. bfr6sagi vagy hat6sagi 
mcgkeresesre atvett stb.) valamint azok doktm1entaci6janak alapadataira csak akkor adhat6 
kutatasi engeclely, ha azt az atveteli szerzodes vagy armak hianyaban a tulajdonos erre 
kifejezetten fe lhatalmazast ad. 

A muzealis intezmenyekben f o/ytatott kutatas dijmentes. 

A kutat6 kcresere es koltsegere az intezmeny a kutatott javakr61 es clokumentaci6jukr61 - a 
szerzoi jogokr61 sz616 1999. evi LXXYL tOrveny cloirasainak ertelmeben kutatasi celu es 
min6segu- masolatot keszithet. 

A rendelet 2001. aprilis 4-tif//ipett ltatlilyba. 

Kaposvar, 2012. szeptember 24. 

. t-~ ~ 
Dr. Abraham Levente 
megyei muzeumigazgat6 
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1. Melleklet 

a 47/2001 . (IJI.27.) Kom1. rendelethez 

A kultunilis javak dokmnentaci6jab61 a kutat6k rendelkezesere bocsathat6 szakmai adatlapok: 

- azonosft6 adatok 
- megnevezes ( cim) 
- a leiras, hasznalat, tartalom foldrajzi, tarsadalmi stb. adatai, 
- keltezes, keszites kortilmenyei, ideje, keszft6 (muhely) ... stb. 
- kor meghatarozasa es annak m6dja, 
- anyag, technika, keszitesi mod, 
- meretek, teJ:jedelem 
- allapot 
-lel6hely 
-a szerzemenyezes m6dja es ideje 
- a szerzemenyez6 neve 
-a szerzemenyezes (regeszeti feltaras) muzeol6giai kortilmenyeire vonatkoz6 informaci6k 
- restauralas 
- laborat6riumi es anyagvizsgalati eredmcnyek 
- kiallitas, szakirodalom 
- a targyr6l vagy dokumentumr61 keszitett ±ot6, xerox, (mikro )film, video vagy mas 
teclmikaval eloallitott, azonositast szolgal6 kepek (masolatok), valamint azok leltari szama 
Uelzete). 

• 



• 

36 

2. Mellcklet 

KUTATOJENGEDELY 

Nev: .... . ...................................................................................................... . 

Lakhely(Szekhely): ............................................ . ............................................ . 

Szemelyigazol vany!titlevelszam: ....... . .. . ........ .. ..... . ........................................... . .. .. 

Foglalkozas: .......... . .......................................... , ........... . ..... . ... ... . .. . . . . .. ... ...... . 

}.1unkahely: ................................ . ....................................... · · · · · · · ... · · · · · · · ·. · · · · · .. 

;\ kutatasi ten1a: .......................................... . ..... . .................................... .. ..... . 

A kutatas idopontja: ............................................................................. . ........... . 

A kutatast segit6 munkatars neve: ............................................. . ......................... . 

A kutatassal kapcsolatos egyeb igenyek: ............................................................... .. 

Kaposvar, ......................................... . 

oszt<ilyvezet6 igazgat6 


