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A Giicseji Mrizeum
Szervezeti 6s Miikiid6si SzabAlvzata

ZalaegerszegMegyei Jogrl Viros polg6rmestere az ellamhaztart6sr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehajtis6r6l
sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezd6s6ben, az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli
kdtelezetts6gekr6l sz6l6 2007.6vi CLII. tcirv6ny 4. $-6ban foglaltak alapjin, a2021. novernber 18-
i iil6sdn hozott 25412021. (XI. 18.) sz. kdzgyril6si hat&ozatAval j6vrihagyott alapit6 okiratban
foglaltak r6szletez6sdre a Gticseji Mrizeum Szervezeti 6s Miikdd6si Szabiiyzatifi (a tovdbbiakban:
SZMSZ) az al6bbiak szerint hagyjaj6v6:

l. Altal6nos rendelkez6sek

I .I . A szervezeti is miikdddsi szabdlyzat (SZMSZ) cdlja

Az SZMSZ a jogszabrilyi el6irrisoknak megfelel6en meghatar ozza a muzetlis int{zmdny szervezeti
feldpit6s6t, az int6zm6ny miikdddsdnek belsci rendj dt, a bels6 6s a kiils<i kapcsolatoka, hat6skcirc;kre
vonatkoz6 megdllapit6sokat 6s mindazon rendelkez6seket, amelyeket jogszab6ly nem utal m6s
hataskSrbe.

1.2. A szervezeti ds miikr)ddsi szahdlyzat szemilyi 6s id1beli hatdtya

Az SZMSZ szemdlyi hatdlya 
_k<itelezti drvdnnyel kiterjed a G6cseji Mrizeum ds tagint6zm6nyei,

illetve mrik<jddsi egysdgei valamennyi alkalmazoujari, az intlnilnnyet muntavis?onyt, illetve
egy6b jogviszonyt l6tesitrikre, tovitbb6 az int6zmdny szolgiiltat6sait igdnybe vevcikre.

2. A Giicseji Mrizeum jogfllisa, alapvet6 adatai

2.I. A Gricseji Muzeum jogdllasa, besorolltsa

A Gcicseji Mrizeum zalaegers.zeg sz6khelyri, Zaraegerszeg Megyei Jogri Vriros onkormrinyzata
fenntartiisriban mtik6d6 megyei hat6k6ni vrirosi mfzJum.

Az int6zm6ny megnevez6se:
Sz6khelye:
Az int6zm6ny b esorol 6s a :

o tev6kenys6g6nek jellege alapj:in:

. feladatell6tishoz gyakorolt funkci6 szerint:

o jogrilliisa szerint:

. szakmai szempontb6l:

Gricseji Mrizeum
8900 Zalaegerszeg Batthydny Lajos utca 2.

krizszolgilltat6 kdlts6gvet6si szerv
tipusa: kdzint6zrn6ny
mIzeum
Jogszabiilyban meghatrirozott jogkdrcikkel
rendelkez6 <inrill6 jogi szem6ly, mely sajrit
gazdasigi szervezettel nem rendelkezik. A
krilts6gvet6si szerv p6nzi.igyi-gazdasrigi
feladatainak lebonyolitrisiit a KKGESZ kitia el.
Az intezmdny valamennyi eloiriinyzata ielen
rendelkez6si jogosults6ggal bir.
<in6ll6 jogi szemdlykdnt mrikcid<i
k6lts6gvet6si szerv
megyei hat6kdrti vdrosi mfzeum



2.2. Az intizmdny adatai

A mfzeum int6zm6nyi tdrzsszilma: 433114

Az int6zm6ny ad6sz6ma:
EU-s ad6szilm:

A mrizeum szimlaszdma:

M6dositott alapit6 okirat6nak kelte:

M6dositott alapit6 okirat6nak sz6ma:

Elfo gad6si hat6,rozat6nak sz6ma:

Hatiilyos:
Alapitris id6pontja:
T6rzskiinyvi bej egYz6s dituma:
Az intlzmdny gaa:daslgi iigyeinek int6z<ije:

1s433t14-2-20
HU-1s4331 14

OTP Bank Nyrt. D6l-Dunrintuli R6gi6, Zalaegetszegi

Igazgatosirg,
I 1 749008-1 5433 1 14-00000000

Egy6b elkiildnitett sziirnla (alsz6rnla) szrima: 11749008-154331 14-10030008
1 1749008-154331 14- 10070004

I 1749008-154331 l4-101 10007

1 1 749008-1 5433 I 14-l 0l 60002

1 1749008-15433 I l4-101 70001

I 1 749008-1 5433 1 14-1 01 80000
1 I 749008-1 5433 I 14-10200005
I 1 749008-1 5433 1 14-l 02 10004

1 I 749008-l 5433 1 14-10220003
I 1 749008-1 5433 1 14-10230002
117 51494-s7093880

2.3. Az intdzm,inY fenntart6ja

Neve: ZalaegerszegMegyeiJoguV6rosOnkormanyzata
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19'

2.4. Alapitd okirat

2021 . novernber 18.
'730-212021.

ZMJVK 25412021.(X1.18.) sz' hatarozat

2022. lanuitr 01.
1950
1979. december 29.

K6zgytijtemdnyi 6s Kdzmrivel6d6si Gazdas6gi

Ell6t6 Szervezet (KKGESZ)

3. Kiizfetadatok, foglalkoztatisi jogviszony

3.1 . Az intdzmdny iogszabalyban meghatdrozott kiizfeladata

A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilvifros kcinyvtari ellat6sr6l 6s a kdzmtivel6d6sr6l sz6l6 1997 ' 6vi

cil torv6ny (ruttv. j:zle. $, 4i $, 45iA g-ai alapj 6n gondoskodik a kultur6lis javak meghatirozott

szegrnens6nek folyamatos 
'gvtijt.:seror, 

.'yil.'.,lnturtasaol, meg6rzds6r<il 6s restaurril6s6r6l,

tudom6nyos feldolgozrisrir6l ?. prUfimatai6l, valamint ki6llit6sokon 6s m6s m6don t<irt6n<i

l".r,",A,i.Of , a kdimtivel<iddsi 6i ktizgytijtem6nyi feladatok ellAtesar6l'

A kulturalis 6r<iks6g v6delm6r6l sz6l6 iboi. eui LXIV. tSrv6ny 20. $-a alapjrin teriiletileg illet6kes

mrizeumkdnt r6geszeti felt6r6st v6gez'
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3.2. A munkdltat6i jogok gtakorldsanak rendje, az intizmdny .foglalkoztatottjaira vonatkoz6

fo gl a I ko z t a t ds i j o gv is z o ny :

A krilts6gvetdsi szerv vezetrijdnek megbiz6si rendje: A kdltsdgvet6si szerv vezettij6nek hatiirozott
id6re t6rt6n<i megbizisa a munka tdrvdnykdnyvdr<il szol,6 2012. dvi I. tdrv6ny alapjin p{lyazal
kiiriis6t kdvet<ien a miniszter egyet6rt6s6vel tcirtdnik figyelemmel a muzeiilis int6zm6nyekr6l, a

nyilvrinos kdnyvtari ell6t6sr6l 6s a kdzmrivel6ddsr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. t6rv6ny a vezeto
megbizdsival kapcsolatos rendelkez6seire. Azint6zm6nyvezet6i munkakdr betdlt6se munkaviszony
keretdben hatarozott id6re tdrt6nik, a 3912020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. $ (7) bekezd6se alapjiin
legfeljebb cit 6v hatrLrozott id6tartamra.
A Magyarorsz6g helyi <inkorm |nyzatairol sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny alapjrln a

k6ltsdgvet6si szerv vezetoj5nek megbiz6sa 6s felment6se Zalaegerszeg Megyei Jogri Viiros
Onkormiinyzata Krizgyiildse kizfu6lagos hatiisk6r6be tartozik, az egydb munk6ltat6i jogokat

Zalaegerszeg Megyei Jogu Varos Polg6rmestere gyakorolja.

A k6lts6gvet6si szervn6l alkalmazrisban 6l16 szem6lyek jogviszonya:

Fo glalkoztatrisi jo gviszony Jo gvi szonyt szab iiy ozo j o gszab tly

I megbizrisi jogviszony A Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny

2 munkaviszony A munka t6rv6nykdnyv6r<il sz5l6 2012.6vi I. tdrvdny

3 v6llalkoz.is j ellegri j o gviszony A PolgriLri Tiirv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tcirv6ny

4 kcizfoglalkoztat6si j o gviszony
A kdzfoglalkoztat6sr6l 6s a k<izfoglalkoaatdshoz
kapcsol6d6, valamint egy6b ttirv6nyek m6dositdsrir6l

szol6 201 l. 6vi CVI. tiirv6nY

4. Az int6zm6ny tev6kenys6g6nek besorokisai

4.1 . Az intizmdny alaptevikenys1ginek allamhaztartasi szakigazati besoroldsa:

910200 Muzeumi tev6kenys6g

4.2. Az intdzmdny szalcfe ladatat

4.2.1. Kormanyzati funkcihk (kiizponti COFOG-kod) szerinti alaptevikznysigi
szakfeladat:

013350

04123r
041233
082030
082042
082061
082062
082063
082064
082070

082091

Az dnkorm6nyzati vagyonnal val6 gazd6lkod6ssal kapcsolatos

feladatok
R6vid id6tartamri kdzfoglalkoztat6s
Hosszabb id6tartamf k6zfoglalkozatiisa
Mriv6szeti tev6kenys6gek (kiv6ve: szitthitz)

Kiinyvt6ri 6llom6ny gyarapit6sa, nyilvrintartiisa
Mirzeumi gyiijtem6nyi tev6kenysdg
Muzeumi tudomiinyos feldol9oz6 6s publik6ci6s tev6kenys69

Mrizeumi kiallitdsi tev6kenYs6g

Mrizeumi ktjzmrivel6d6si, kdztins6gkapcsolati tev6kenys6g

Tdrt6nelmi hely, 6pitm6ny, egy6b l6wriuryossiig miikddtet6se 6s

tamogatasa
Kdzmtivel<id6s - k6zdss6gi 6s trirsadalmi r6szv6tel fejleszt6se



082092

082093
083020
083030
086020
086030

Kdzmiivel6d€s - hagyominyos kdzdss6gi kultur6lis 6rt6kek
gondoz6sa
Kcizmtivel6d6s - egdsz dletre kiterjed<i tanul6s, amat<ir mriv6szetek
Kcinyvkiadris
Egy6b kiad6i tev6kenys69
Helyi, tdrs6gi kdzdss6gi tdr biztosit6sa, miikddtet6se
Nemzetkdzi kulturrllis egyiittmrikddds

A mrizeum vdllalkoziisi tev6kenysdget az Alapit6 Okirat 4.6. pontjiban meghatdrozott kormiinyzati
funkci6hoz kapcsol6d6an folytathat.

5. A Giicseji Mrizeum kiilts6gvet6se

A k6lts6gvet6s tervez6se 6s v6grehajtdsa a 2Dll. €vi CXCV. tcirv6ny, a 368/2Ol l. (XII.3I.)
Kormiinyrendelet alapj rin, illetve az el6bbieket m6dosit6 aktu6lis jogszabiilyok, valamint az
6nkorm6nyzat k6lts6gvet6si koncepci6janak fi gyelembevdtel6vel trirt6nik.

6. Sz6khely, telephelyek

6.1. A Gdcseji Mrizeum szikhelye

Gdcseji Mrizeum (8900 Zalaegerszeg,Batthybny Lajos utca 2.)

6.2. A Gdcseji Muzeum telephelyei

l. Gdcseji Falumrizeum (8900 Zalaegerszeg, Falumizeum utca 18.,6nrill6 gyrijtemdnnyel
nem rendelkez6 kirillit6hely)

2. Mindszentyneum (8900 Zalaegerszeg, Batthy6ny Lajos utca 4-6., tagint6zm6ny,
kriz6rdekri muzerilis kirillft6hely)

3. Gcicseji uti telephely, a Zala Megyei Kormrinyhivatal Nepeg6szs6giigyi szakigazgatfusi
Szerv epiilet6ben, (8900 Zalaegerszeg, Gdcseji rit 24.)

4. Kommunizmus Aldozatainak Eml6khelye (8b00 Zalaegerszeg, M6rtirok ttja 5.s2. epiilet
egy r€sz6ben)

6.3. A Gdcseji Milzeum kiilsd raktdrai

- Raktar, a volt Pais Dezs6 Altalanos Iskola dptilereben (g900 Zalaegerszeg, pais Dezs6
utca 2.) (b6relt epiiletr6sz)

- Raktar, a volt nyomda6piiletben (Zalaegers zeg, z|vodszky utca I .) (b6relt 6piiletr6sz)
- Vrig6hid utcai epiilet (Zalaegerszeg, Vdg6hid utca 14.)
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7. Gy{ijtdteriilet, griijt6kiir

l. A Gcicseji Mirzeum megyei hat6kdni viirosi mrizeum, gytijt6tertilete igy Zala megye,
Zalaegerszeg 6s Nagykanizsa MJV kozigazgatisi teriilet6vel egyiitt.

2. Szakmai indokok figyelembevdtel6vel egyes, a Gdcseji Mrizeum munkatrlrsai altal begytijtdtt
trLrgyak, dokumentumok, 6satrisi anyagok - az intbzminyekkdzdtti kiil<in meg6llapod6s alapj6n

- miis, adott gyrijt6kdrti kdzgyrijtemdny (orsziigos mizeum, orszilgos szakmrizeum, teriileti
muzeum, levdltrfu) gyrijtem6ny6be is keriilhetnek.

3. A G6cseji Mrizeum 6ltal gyrijtdtt muzedlis trirgyak kdre az inlszlr'dny MtiLkctddsi enged6ly6ben

feltiintetett gyrijt6kdrdkhdz - r6g6szet, tdrt6net, n6prajz, k6pz6- 6s iparmiiv6szet, ipar- 6s

technikatdrtenet - kapcsol6d6an, a mindenkori megye ttirt6net6re vonatkoz6 tdrgyi 6s szellemi

eml6kekre, valamint a lev6ltiirakra vonatkoz6 ttirv6ny hatdlya al6 nem es6 ir6sos eml6kekre

terjed ki.

8. A Giicseji Mrizeurn mtkiid6s6t meghatiroz6 alapvet6 jogszabilyok

a
a

a
a

1997. 6vi CXL. tdrv6ny a muze6lis javak vddelmdr<il 6s a muzeiilis int6zmdnyekr6l, a

nyilvanos kdnyvt6ri ell6tasr6l 6s a k6zmrivel6d6srol
2012. 6vi I. tdrv6ny a munka tcirv6nyktinyv6r6l
2000. 6vi C. tdrvdny a sziirnvitelr6l
201 I . 6vi CXCV. t6rv6ny az 6llamh6ztartisr6l
368/2011.(Xn. 31.) Korm. rendelet az lllarnhtntart|sr6l sz6l6 t<irv6ny v6grehajtrls6r6l

3i}l2}1l. (XII. 31.) Korm. rendelet a kdltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr<il 6s

belsci ellen6rz6sdr<il
lll2O02. (IV. 13.) NKOM rendelet a muze6lis int6znenyekben foglalkoztatottak szakmai

munkakcireinek betdlt6s6hez sziiks6ges k6pesitdsi feltdtelekI6l

2012002. (X. 4.) NK6M fendelet a muze6lis int6zm6nyek nyilvintart6si szab'lyzatit6l
3212017 . (X[. 12.) EMMI rendelet a kulturdlis szakemberek tovribbk6pz6s6r<il

2007 . 6vi CLII. tdrv6ny a vagyonnyilatkozat- tdteli kittelezettsdgr6l

2020. 6vi XXXII. t6rv6ny a kultur6lis int6zm6nyekben foglalkoztatottak ktizalkalmazotti
jogviszony6nak 6talakul6s6r6l, valamint egyes kulturalis t6|gyri tiirv6nyek m6dositas6r6l

ZSIZOZO. (X. :0.) EVVt .endelet a kulturdlis int6zm6nyben foglalkoztatottak munkakdreir<il

6s foglalkoztatiisi kdvetelm6nyeir ol, azint6zm6nyvezel6i pitlyt,zat lefolytatiisanak rendj6r<il,

valamint egyes kultur6lis targyi rendeletek m6dositrisrir6l

A kultur6lis 6rdks6gv6delemr6l 6s a r6g6szeti feltrir6sok rendj6rtil sz6l6, mindenkori hatdlyos

jogszabflyok, kiil6nds tekintettel:

o 2001. dvi LXIV. tiirv6ny a kulturrilis 6r<iks6g vddelmdrtil

o 6g/2018. (1V.9.) Korm. rendelet a kultur6lis 6rdks6g v6delm6vel kapcsolatos szabrilyokr6l

a

a
a
a

a
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9. A Giicseji Mrizeum szervezeti fel6pit6se 6s a miiktid6s rendje

9.1. A Gdcseji Mizeum szewezeti dbrdja

9. 2. Szert'ezeti egysdgek

Igazgat6s6g: tagSai az igazgat6, igazgat6helyettes, titkrim6k (iigyviteli alkalmazottak), muzeumr
informatikus. Feladata az intlnrftny operativ 6s adminisztrativ irrinyitdsa, a mindez6rt egy
szemdlyben fele16 igazgat6 munk6jrinak segit6se ds tdmogatdsa.
Az igazgat6 a vonatkoz6 jogszabiilyokban meghatdrozott feladatok ell6t6s6val a mizeum
munkatiirsai kriziil adatv6delmi, es6lyegyenl6sdgi felel6st, integritds taniicsad6t biz meg.
Az igazgatl 6s helyettese muzeol6gusk6nt a t6rt6neti vagy a r6g6szeti oszt6lyok l6tsz6mSban is
megjelenhet.

Tdrt6neti osztiily: lagjai a tdrt6ndsz, etnogrilfus, mrivdszettdrt6ndsz f<i-lmuzeol6gusok, az
oszt{lyhoz beosztott gyrijtemdnykezel6k, adatt6ros-kdnyvtdros, fot6s. Az oszt6ly feladata a
tdrt6neti, n6prajzi, kdpz6- 6s iparmiiv6szeti, szak6gak, valamint a seg6dgyiijtem6nyek (k6ny\.tar,
adaf 6s fot6trir) gyarapitrisi, meg6rz6si, feldolgozrisi 6s kdzzdtdteli tev{kenysdg6nek v6gz6se,
illetve koordinril6sa.

Rdg6szeti osdely: tagiai a regesz f6-lmuzeol6gusok, r6g6sztechnikusok, r6g6szeti rajzollk,
t6rinformatikusok, r6g6szeti gyiijtemdnykezekik, r6gdszeti restaur6tor-miihelyi kisegit6k,
r6g6szeti asszisztensek. Az oszt|ly feladata a r6gdszeti szak g gyarapitrisi, megtiiz6si,
feldolgoz6si 6s k6zz6t6teli tev6kenys6g6nek vEgz\se, illetve koordin6l 6sa, a szakhgra vonatkoz6
Kil<in jogszab6lyok keretei kiSziitt. Az oszt ly az irodai alaptev6kenys6g6t az int6zm6ny G<icseji
uti bi,zisln v6gzi.

Mtitdrgyv6delmi osztAly: tagtrai a frj-lrestauriitorok 6s seg6drestauriitorok, miittirgyv6delmi
munkatdrsak. Az osztiiy feladata a mfzeumi miitriLrgyrillomriny rillagrinak folyurnatot
monitorozrisa, j6 6llapotban val6 megtart6sri.nak biaositdsa, a sziiks6ges beavaikoziisok (iisaitris,
konzervril6s, restauriiliis) elv6gz6se, a kirillitrisok rendez6sdben 6s a mrit6rgyak mozgat6siiban
val6 r6szv6tel.

Kcizdns6gkapcsolati oszt6ly: tagjai a kdzmtivel<id6si szakember (oszt6lyvezeto).
ktiz<insegkapcsolati munkatd.,rs. kommunikiici6s munkat6rs. mrizeumpedagogusok. tiirlaivezet6k,
portasok, pdnztrirosok, teremrir<ik, takarit6n6k. Az osztitly feladata a kij,-zijnsegszervez6s, az
int6zmdny kiils6 kommunikrici6jrinak 6s marketingjdnek int6z6se, it int6zm6ny



mfzeumpedag6giai tev6kenys6g6nek v6gz6se, a ki6llitrisok mrikdd6sdnek ds feliigyelet6nek,
valamint a muzeum6piilet tisztas6giinak 6s rendj6nek biztositiisa, a l6togat6k bel6ptet6se 6s

szakszeni informiil6sa.

- Falumrizeumi 6s mriszaki osztiily: tagjai az osztiiyvezeto, falumrizeumi p6nztilros, mrizeum6rdk,
kert6sz, takarit6, a falumrizeumi 6s mriszaki karbantart6k. Az osztily feladata a Gdcseji
Falumfzeum el6iriisszeni miikdd6s6nek 6s feliigyelet€nek, valamint tisztasrigrLnak 6s rendj6nek
biztositdsa, a liiLtogat6k bel6ptet6se ds szakszerii informiilisa, tovilbbil a falumrizeum
objektumainak karbantartrlsa, felijit6sa, illetve a Gdcseji Mrizeum dptiletrillomrinyrinak mriszaki
feliigyelete, a sztiks6gess6 v6l6 beavatkozrisok kezdern6nyez6se 6s szervez6se, a kiillit6sok
kivitelezds6ben 6s a miitdrgymozgatrisban val6 r6szvdtel.

- Mindszentyneum: a Gdcseji Mrizeum tagint6zmdnye, saj6t miikdd6si enged6llyel ds r6sdeges
dnrill6s6ggal bir6 kdz6rdekii muzerilis kidllit6hely. Sajrlt gytijtemdnye nincs, mtitilrgy:illomilLnya
a Gcicseji Mfzeum tdrt6neti gyrijtemdny6nek kiildn egys6gk6nt nyilvrintartott rfszdt kfpezi,
melyet a Mindszentyneum ezzel megbizotl, megfelel6 szakmai v6gzetts6gii munkat6rsa kezel. A
munkriltat6i jogokat a mfizeum igazgat6ja gyakorolja, az iitala kinevezett tagintdzm6ny vezet6
felel6s a munkaterv dsszeiillitiisii6rt 6s vdgrehajtdsddrt, a tagint6zmdnyi dolgoz6k munk6jdnak
iranyitdsridrt, valamint a tagint6zm6ny <in6ll6, kiildn alsz6mlan kezelt k6lts6gvet6s6nek
b etartiis66rt.
A Mindszentyneum munkatilrsai az oda beosztott, a 9.8. pontban feltihtetett munkak<iniket
betdlt6 dolgoz6k.

9.3. Mweumigazgat6

A Zalaegerszeg MJ Vritos Ktizgytil6se iiltal kinevezett mrizeumigazgat6 egy szem€lyben felel<is a
Gdcseji Muzeum irrinyitrisri6rt, a jogszabrilyok 6s a fenntart6 6ltal meghatrirozott keretek k<izdtt
6n6ll6an ddnt. Az intdzmdny vezetdsdben jelentkez6 fontosabb elvi ds gyakorlati probl6mrik
feltiirrisriban 6s megold6s6ban a felsribb vezet6kb6l 6s vezet6kb6l rill6 tanrlcsad6 testiiletre (igazgat6i
tanilcs) trirnaszkodik. Ennek tagj ai: a mizeumigazgat6, az igazgat6-helyettes, a KKGESZ vezet6je
es az oszt|lyvezet6k. Szakmai k6rddsekben esetenk6nt kik6ri az int6zm6ny tudomrinyos dolgoz6ib6l
6116 tudomrinyos tandcs vdlem6ny6t is.
A dolgoz6k j elenttisebb rdsz6nek munkakdriiLlm6nyeit befolyrisol6 k6rddsekben az igazgat6 diint6se
el6tt kik6ri a reprezentativ szakszervezet, illetve az iizemi tan6cs v6lem6ny6t.

A mtzeumigazgat6 feladat- 6s hatdskiire:
A mrizeumigazgat6 biztositja az inti,nn6ny alapokmiinyaiban 6s a jogszabrllyokban meghat6rozott
keretek k6z6tti mrikdd6s6t, elkitja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azon jogokat ds teljesiti
azon kdtelezettsdgeket, melyek a kriltsdgvet6si szervek vezet6it megilletik, illetve kdtelezik:
1./ A fenntart6 hatarozatainak 6s a saj6t, fenntart6 riltal elfogadott vezetoi programj6nak

megfelel6en iranyitja az int|nndny napi munkrijrit 6s meghatiirozza kdzdptdw mrikdd6si
strat6gi rij rlt.

2.1 Biztosirja az int6zm6ny mriktid6s6hez sziiks6ges szemdlyi 6s Lirgyi felt6teleket.
3./ kinyitja 6s szervezi a gyrijtemdnyek gyarapitiisiit, meg6viisrit, feldolgozisiit, tudomiinyos,

kctzmtivelciddsi 6s mfzeumpedag6giai hasmos(tris6t.
4.i A hat6s6gokkal, mris szervekkel 6s magilnszem6lyekkel foly6 iigyekben, kapcsolatokban

k6pviseli a mfzeumot.
5./ A ferm6ll6 jogszab6lyok alapjii,n meghatirozza a mrizeum iigyviteli- 6s munkarendj6t,

gondoskodik azok betart6srir6l, megltathrozza az int6zm6ny dolgoz6inak munkakrir6t.
6./ Felel6s az iilarni 6s cinkormiinyzati tulajdon v6delmddrt, a mfzeumi nyilvrintartrlsok

vezet6s6€rt.
7./ Munk6ltat6i jogkiirt gyakorol a mfzeum dolgoz6i fel6, elldtja az intfznfny szem6lyi vezet6i



feladatait.
8./ Ir6nyftja 6s ellenrirzi a mtzeum gazdrilkodis6t.
9./ Gondoskodik an6l, hogy a muzeumi munkrit drint6 jogszabrilyokat ds rendelkez6seket a

mrizeumi dolgoz6k megismerj6k 6s betarts6k.
10./ Gondoskodik a dolgoz6k szakmai tov6bbk6pz6s6r6l.
11./ 4,2007.6vi CLII. tv. 3.$ (3) e) pont eb) alpont, valamint 5.$ (1) c) pont cb) alpont 6rtelm6ben

k6t6vente vagyonnyilatkozatot tesz.
12.1 Egy6ni munkaterve alapjan tudomrlnyos 6s kdzmrivel<iddsi munkiit v6gez.
13./ Rendszeresen 6rt6keli a dolgoz6k munk6j6t, biaositja a vegzett munka m6rt6ke 6s min6s6ge

szerinti elismer6st.
14./ Felel6s a bels6 kontroll rendszer megszervez6sd6rt 6s hat6kony miikddtet6s66rt, tov6bbil a szerv

besoroldsrinak megfelel6en a szakmai 6s p6nziigyi folyamatos nyomon krivet6si (monitoring)
rendszer mtikddtet6s66rt, a tervezdsi, a beszimolisi, valamint a kdz6rdekii 6s kdz6rdekb<il
nyilvri,nos adatok szolgilltatiis6ra vonatkoz6 kiitelezetts6g teljesit6s66rt, annak teljess6g66rt 6s

hiteless6966rt.

9.4. Igazgat6helyettes :

1./ A muzeumigazgat6 6ltal kinevezett igazgat6helyettes annak tdvoll6t6ben helyettesiti az

igazgat6I. Az igazgat6i beoszt6sra sz6l6 megbiz6s megsziindse esetdn, az igazgatoi beoszt6s

ell6t6srira klirt p6ly6zat eredm6nyes elbir6l6s6ig az igazgat6-helyettes megbizott igazgat6kdnt
teljes jogk<inel 6s felel<iss6ggel vezeti az intdzmdnyt.

2./ Segiti az igazgat6t vezet6si feladatainak ellit6sriban.
3.i A mtzeumi gazgat6 megbizAsa alapjiln annak kiils<i kapcsolataiban kdpviseli az int6nndnyt,

al6ir6si, a meghatrirozott keretek kdzdtt k6telezetts6gv6llalisi 6s utalv6nyoz6si jogot gyakorol.

4./ A 2007.6vi CLII. tv. 3.$ (3) e) pont eb) alpont, valamint 5.$ (1) c) pont cb) alpont 6rtelm6ben
k6t6vente vagyonnyilatkozatot tesz.

Rdszt vdllal az intezmlny kdzmrivel<iddsi tev6kenys6g6vel kapcsolatos ir6nyitrlsi feladatokb6l.
Az igazgat6val konzult6lva gondoskodik az intlzmlny szabiiyzatainak (a p6nziigyekre 6s a
gazdilkod6sra vonatko26 szabSlyzatok kiv6tel6vel) napra k6szen tart6siir6l.

7 .l Elld:tja a Gdcseji Mrizeum r6g6szeti, valamint a mritiirgyvddelmi os4Alya feliigyelet6vel j6r6

feladatokat, k<izvetleniil irrinyitja a mizeumi informatikus munk6j6t.
Egy6ni munkaterve alapjiin tudomrlnyos 6s k6zmtivel6ddsi munkiit v6gez.

Az igazgatl 6s saj6t tAvoll6t6ben az 6ltala kijeltilt szan6ly helyettesiti.

9.5. A KKGESZ vezet6je

A Gdcseji Mtzeum 6n6ll6an gazd|lkodo int|zmlny, de saj6t gazdasigi szervezettel nem

rendelkezik. Gazd6lkodrisi, p6nziigyi 6s szan6lyzeti feladatait - kiildn meg6llapod6s alapj6n - a

Kdzgytijtem6nyi 6s Kdzmtivekiddsi Gazdasrigi Ell6t6 Szervezet (KKGESZ) l6tja el.

A KKGESZ vezet6je felel6s:
1 .l az lr,tdnyben ldv<i p6nziigyi 6s szamviteli rendelkezdsek betart6s66rt,

2./ a kdlts6gvet6si 6s gazd6lkod6si terv elk6szit6s66rt 6s teljesit6s6fr, a beszdmol6 jelent6sek

elk6szit6s66rt,
3.1 a p1ndgyi fegyelem betart6s66rt,
4.1 az enged'llyezett b6ralap betart{sA€rt,
5.1 az anyaggazd6lkod6s rendj66rt,
6./ az dnkormanyzati tulajdon v6delm66rt,
7./ a k6nyvel6si es gazdasdgi nyilv6ntart6sok el6ir6sszerii 6s naprak6sz vezet6s66rt,
8./ m6s szervekkel szemben fenn6ll6 p6nziigyi kdtelezetts6gek teljesit6s66rt, valamint a muzeum

kcivetel6seinek 6rv6nyesit6s66rt.
Trivolldt6ben az riltala kijel6lt szem6ly helyettesiti.

6./

8./
9.1
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9. 6. Mindsze ntyne um t agint izmd ny ve zet 6j e

1./ A G<icseji Mtzeum igazgat6jSval egyeztetve <inrill6an irrl'nyitja 6s szervezi a Mindszentyneum
munk6j6t, munkatiirsainak tev6kenys6g6t.

2./ Osszeltllitja a Mindszentyneum munkaterv6t 6s felel v6grehajt6s66rt, de annak egyes elemeit -
intdzm6nyi vagy fenntart6i 6rdekbcil - a mrizeumigazgato is elrendelheti.

3.i Felel<is a Mindszentyneum gazdrilkoddsridrt, a Gdcseji Muzeum elkiilcinitett alszimldjin ldv<i
k6lts6gvet6s6nek betart6s66rt.

4./ A Mindszentyneum munkijiival kapcsolatban <inrill6an tirgyal,levelez, piiyazlk, allir6si 6s
500 e Ft-os nagysiigrendig - kdtelezetts6gv6llakisi, illetve utalvrinyoz6si jogkrinel bir.

5.i Javaslatot tesz a tagint6zm6ny munkatdrsainak alkalmaziisrlra, munkab6rtik viito4atfushra,
j utalmaziisdra, fegyelmi felel<issdgre voniis6ra.

6.i El6terjesadst tesz a tagint6zm6nymunkatiirsai megfele16 k6pzetts6g6nek megszerzds€re 6s felel
a szakmai szinvonal, valamint a tagintdzm6ny profiljrihoz ill6 szellemis6g folyamatos
fenntartris66rt.

7 ./ Egydni munkaterve alapjrin k<izmtivel6d6si munk6t v6eez.
8./ Tevoll6teben az riltala kijel<ilt munkatri,rsa helyettesiti.

9.7. Osztrilyvezet6k

A G<icseji Mrizeumon beliil a szakrlgi tev6kenysdgeket osziilyvezetrik irrinyitjrik. Az osaiilyvezetiik
feladata a ,mtzeum szak|gi 

.feladataira, kirillitrisaira, gytijtem6nyfejre.rt""er", kiadvanyaira 6s
munkaterv6re vonatkoz6 szak6gi javaslatok elk6szit6sets egyeztetese. Saj6t, illetve oszlelyukat
6rint<i szakmai k6rddsekben - az i1t6z--n61vi rilliispont figyelembev6tetevet - on6ll6an targyalnak 6snyilatkoznak, az anyagi vonatkoziisokkar j616 iigyekbe;l<ik6szitik a vezet6i ddntdst.

Tdrldnet i osztdlyvezetd :
1/ Kcizvetleniil iftinyida a Gdcseji Mfzeum trjrtdneti, n6prajzi 6s miivdszettrirteneti,

segddgyrijtemdnyi (adattrlr, kcinyvtrir, fot6tii() tevdkenys6s6t.
3'l Kiils6 partnerekJ<el folytatott szakmai egyeaetdseken kldpviseli az osailydval kapcsolatos

mrizeumi 6rdekeket.
4'l El6terjesztdst tesz az osztilly munkatiirsai megfelel<i k6pzettsdgdnek megszerzdsdre 6s felel a

szakmai szinvonal folyamatos fenntartiis66rt.
5'l Javaslatot tesz az osairlyhoz tartozo munkat6rsak alkalmaz sfua, munkab6riik v ltonat6sira,jutalmaziisdra, fegyelmi felel6ss6gre voniisiira.
6'l Sajrit lehet<isdgei kciz6tt gondoskodik az osarily mtikitd6si feltdteleir6l, el6tedesa6st tesz afejlesa6s iriinyaira.
7.1 ravoll5teben a t<irt6neti osztrily riltala megbizott munkatdrsa helvettesiti.

Rd gd s ze t i osz ttilyveze t 6 :
l'l Munkakciri leirriseinak megfelelcien ellitja a megye tertiletdn a r6g6szeti projektek irri,nyitiisiit.

Ez al6l kivdtelt kdpeznek a jogszab6lyban a megyei hat6k6ni 
":,i-rl rn,ir"u. hatriskordbr

kivont leletment6 iisatisok. El6k6sziti a feltrinisokkal kapcsolatos szerz<id6seket, 6s ,i.ranoun i.
v6gzi az azokkal kapcsolatos el6zetes tiirgyaliisokat. Eloteszito trirgyalisair6i beszitmol az
i5azgatbhely efiesnek, ill. az igazgat6nak.

2'/ oniil6an iranyitja a r6g1szeti osztitlyhoz tartoz6 munkatrirsak tev6kenys6g6t, valamint a
r6g6szeti b6zison foly6 munkrit.

3.1 Az egyes r6g6szeti projekteket, illetve a rdgdszeti brizison foly6 munk6t szakmailag feliigyel6
rdgdszekkel, illetve a mritrirgyvddelmi osztiilyvezet<ivel 

"gyla"t es toorOin,ilja "a 
regeszeti

feldol9oz6 munka minden szakmai fiizisiit.
4'l Kiils6 megbiz6kkal, megbizottakkal 6s mag:inszemdlyekkel folytatott szakmai egyeztet6seken

ll



k6pviseli a feltirSsokkal kapcsolatos mtzeumi drdekeket.

5.1 EloterjesA6st tesz a munkaLlrsak megfelel<i k6pzettsdgdnek rnegszerzds6re 6s felel a szakmai

szinvonal folyamatos fenntartdsii6rt.
6./ Javaslatot tesz a szeryezeti egys6ghez tartoz6 munkat6rsak alkalmaziisira, munkab6riik

vriltoztatasrita, julalmazisflra, fegyelmi felel6ssdgre voniisiira.

7./ Gondoskodik a szervezeti egys6g mrikdd6si felt6teleirol, el<iterjesa6st tesz a fejleszt6s

ir6nyaira.
8./ Tivoll6t6ben a r6g6szeti osZ6ly riltala megbizott munkat6rsa helyettesiti'

Mfrtdr gn d delmi osztdlyveze td :

1./ Irrinyitja a G6cseji Mrizeum miitdrgyv6delmi ds raktiirozlsi tev6kenys6gdt'

2.1 Yezeti 6s szeryezr az osn6ly6ioz tartoz6 restauriitorok, miitiirgyvddelmi munkatarsak

munk6j6t.
3./ Kiils6 partnerekkel folytatott szakmai egyeztetdseken k6pviseli a szakteriiletdvel kapcsolatos

mrizeumi 6rdekeket.

4./ El6terjeszt6st tesz 
^z 

osztrlly munkat6rsai megfelel6 kdpzettsdgdnek megszerz's're 6s felel a

szakmai szinvonal folyamatos fenntartds66rt'

5./ Javaslatot tesz az oszialyhoz lartoz6 munkatdrsak alkalmazas6ra' munkab6riik v6ltozlat6stLr^,

jutalmaz6srfua, fegyelmi felel6ssdgre von6s6ra'

6./ bondoskodik az o,szlAly miikdd6si feltdteleir6l, el6terjeszt6st tesz a fejlesztds ir6nyaira'

7 .l T hvo]|lfleben a mritargyv6delmi oszt6ly 6ltala kijeldlt munkatfusa helyettesiti.

Kdzdns 6 gkopcs ol ati osztdly vezet 6j e :

l./ k[Iryitja a G6cseji Mfzeumktiz<ins6gkapcsolati, PR' mfzeumpedag6giai' kdzmrivel6d6si'

kommunik6ci6s 6s ki6llit6s-mrikddtetdsi tev6kenysdget'

2.1 y ezeli, szewezi es feiiigyeti a Giicseji 
-Muzeum 

kommunikaci6s munkatarsiinak,

mrizeumpedag6gusainak, pott^uinuk, terem6reinek-6s takarit6inak munkditit'

2./ Kiils6 partneiekkel fotytatott szakmai egyeztet6seken k6pviseli az oszt1lyixal kapcsolatos

mfzeumi 6rdekeket.

3./EltiterjeszteslteszMosztelymunkatersaimegfelel6k6pzetts6g€nekmegszerzds6re6sfelela
szakmai szinvonal folyamatos fenntartiisridrt'

4./ Javaslatot tesz az oszli'lyhoz taftoz6 munkatiirrsak alkalmazlslra' munkab6riik veltoztat6sa'ra'

jutalmazasiira, fegyelmi felel6ssdgre von6sifu a'

s.l 'su;at lehetris6geildzott gondoskodik az oszTitly mrikrtd6si felt6teleir6l, el6teriesztest tesz a

fejleszt6s irinYaira.
6.i Tivoll6t6ben i6z6ns6gkapcsolati oszt6ly 6ltala megbizott munkat6rsa helyettesiti'

Falumtizeumi ds mfrszaki osztdlyvezet6:

1./ Feltigyeli a Gticseji Mrizeu'mhoz tartoz6 6piiletrillomiiny mriszaki rillapotrit, gondoskodik annak

kurbinta.tasarot, ieliigyeli 6s <isszehangolja az azokon foly6 feltjitasi munk6latokat.

2./Amuzeol6giaiszakmaimunkdt6sarendezvdnyekszervezlsetkiv6veiranyitjaaGdcseii
Mlizeum karbantart6janak, valamint a G6cseji Falumitzeumban dol9oz6 karbantart6k, kert6sz-

takarit6, p6nzt6ros 6s muzeum6rdk tev6kenyseg6t'

3./ anh6 partnerekkel folytatott szakmai egyeaei6seken kdpviseli a szakteriilet6vel kapcsolatos

mizeumi 6rdekeket.

4./ Eloterjes4est tesz az osztiily munkatdrsai megfelel6 k6pzettsdgdnek megszerz6s6re 6s felel a

szakmai szinvonal folyamatos fenntart6s66rt'

5./ Javaslatot tesz az oszti yhoz tarlozo munkat6rsak alkalmazas6ra, munkabdriik vlltoztat6sfua'

jfialmazisfu a, fegyelmi felel6ss6gre von6s6ra'

6./ taj6t lehetos6gei tOzOtt gondoskodik az oszt1ly mrikdd6si felt6teleir6l, el5terjeszt6st tesz a

fejleszt6s irri'nYaira.
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7./ TAvoll6t6ben mindig az adott alkalommal kijeldlt szerndly helyettesiti.

A mtzeum vezet6inek r6szletes feladat- 6s hataskdreit, a hatriskdrdk gyakorkisri.nak m6dj6t, a
helyettesitds rendj6t, az ezekhezkapcsol6d6 felel6ss6gi szabrilyokat a munkakdri le ftis tartalmazza.

9.8. Munlcatdrsak

A mtzeum munkatiirsai munkater0letiiknek, munkakdri leirrisuknak 6s az int6zrn6ny 6ves
munkaterv6nek megfelel6en, osztiilyvezetd.,iiik szakrnai ininyit6sa, illetve hivatali felettesiik
utasit6sai szerint l6tjri.k el feladatukat. A munkatrirsak r6szletes feladat- 6s hatriskdreit. a hatriskdr6k
gyakorldsinak m6djdt, a helyeftesitds rendjlt, az ezel<hez kapcsol6d6 felel6ssdgi szabiilyokat a
munkakdri leir is tartalmazza.

Munkakdrdk a G6cseji Mrizeumban:

- frimuzeol6gus

- muzeol6gus

- seg6dmuzeol6gus

- gytijtemdnykezel6

- f6restaur6tor

- restaur6tor

- segedrestauretor

- mriuirgyv6delmi munkauirs

- mfzeumi informatikus

- mfzeumi fot6s

- kdnyvtriros

- adattiiros

- titkirn6
- adminisztrAtor

- r6g6sztechnikus

- tdrinformatikus

- r6g6szetiasszisztens

- restaur6tor muhelyi kisegit6

- kdzmrivel<lddsi szakember

- kdzmrivel6d6si munkatrirs

- mrizeumpedag6gus

- kommunik6ci6s munkat6.rs

- tfulatlezeto

- terem6r, mtzeum6r

- port6s-pdnzt6ros

- karbantart6

- kert6sz

- takarit6
Munkakrirdk a Mindszentyneumban:

- mfizeumi kdzrnrivel6ddsi szakember

- mrizeumi marketing szakember

- muzeol6gus

- muzeumpedag6gus

- kommunik6ci6s munkatrirs

- adminisztr6tor

- Port66
- p6nztri.ros

- ki6llitAsidemonstr6tor
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- biaons6gi <ir

- takarit6

- mtiszaki szakember

10. Bels6 ellen6rz6s. kontrollrendszer

A bels6 ellen6rz6si tevdkenys6g c6ljai:

- segitse el6 a mizeum alaptevekenysdg6nek mindl hatdkonyabb vdgzdsdt,

- ellen6rizze a munkaterv szerinti feladatok elv6gz6s6t,

- kdvesse nyomon a vezet6i utasit6sok vdgrehajuis6t,

- j6ruljon hozzi a hibrik, hirl,nyoss6gok, szab6lytalans6gok felt6r6sri.hoz 6s kijavitasri.hoz, a

gazd6lkod6si 6s szilrnviteli fegyelern javitilsihoz.
Azint1zm€ny 370l2}ll. (XII.3l.) Korm. rendelet 15. $ ( l2) bekezddse szerinti bels6 ellen6rz6set a

gazdasig; szewezetenek feladatait ell6t6 kdltsdgvet6si szerv vagy az irri,nyit6 szerv altal kijel6lt
szan l6t1a el, dves bels6 ellenrirz6si terv alapjritr, az int6nn6ny bels<i ellen6rz6si kdzikdnyvdben

foglaltak szerint. Feladata az int6zm6nyi gazd6lkod6s szab6lyszenisdg6nek, a szimviteli fegyelem

betart6srinak, az er<iforrisokkal val6 gazd6lkodris jogszabrllyokkal harmonizil6 volt6nak, a vagyon

meg6vrisanak ellen6rz6se, a bels6 kontrollrendszer mrikdddsdnek elemzdse, az esetleges

hianyoss6gok feltiir6sa, 6s az azok felszii.rnol6sara irrinyul6 javaslatt6tel.

Az int6zm6ny szakmai 6s kdzrnrivel6d6si tev6kenys6g6nek szakmai ellen6rz6s6t az igazgat6

vezet6sdvel az igazgat6helyettes 6s az oszt6lyvezet6k vdgzik. Az ellen<irz6s form6i:

- heti vezet6i 6rtekezlet

- osztdly6rtekezletek

- d sszmunkat6rsi 6rtekezlet

- egydni szimonk6r6s

- egy6ni munkaj elent6sek

- osztAlyszintti munkajelent6sek

A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr<il 6s bels6 ellen<irz6sdr6l sz616 370/201 l. (XII. 3 l.)
Korm. rendeletben meghatdrozotlak szerint a mfzeum szewezeti integrit6s6t s6rt6 esem6nyek

kezel6s6nek eljirisrendjdre 6s az integrdlt kockilzatkezeldsre vonatkoz6 szab6lyok, el6iftisok kiildn
szabdlyzatokban keriilnek meghat itroz{sra.

ll. Az int6zm6ny miikiid6s6t meghatiroz6 alapvet6 szabilyzatok 6s dokumentumok

A mrizeum miikiid€s6hez kapcsol6d6, p6nziigyi kihatdssal bir6, 6s jogszabdlyban meghatii.rozott

egy6b szab6lyok, el6irasok ki.ilSn szabilyzatokban keriilnek meghatarozasra.

12. Iratkezel6s

12.l. Az iratkezelds szervezeti rendje
Az iratkezel6ssel kapcsolatos egyes tev6kenys6geket, kezel6si feladatokat az int6zm6ny Iratkezel6si
szab lyzatatartalmazza.
A G6cseji Mrizeumban az iratkezel|s a szervezeti tagoz6disnak, valamint iratforgalomnak
megfelel<ien kdzpontilag tdrtdnik. A rdg6szeti iigyint6zds iratanyagdt elkiildnitve kell kezelni.
Az int6zrndnyhez 6rkezo, illetve ott keletkez6 iratokat - hajogszab6ly mriskent nern rendelkezik -
iktatrissal kell nyilvrfurtartani. Az iratokat tgy kell iktatni, hogy abb6l az irat beerkez6s6nek pontos
ideje, az int6zkeddsre jogosult tigyint6z6 neve, az irat trirgya, valamint a kezel6si feljegyzdsek
megdllapithat6k legyenek.
Az iratkezel6s m6dja hagyomrinyos k6zi iktatis. K6zi iktat6s c6ljira minden 6v kezdet6n rijonnan
nyitott, hitelesitett, oldalsziimozoft iktat6kdnyvet kell haszn6lni.
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Az iratkezel6si feladatokat az irtt6nn6ny titkars6gi munkatirsai, adminisztr6torai ldtjdk el. V6gzik
a be€rkezo levelek, faxok, e-mailek fogadrlsiiLt, tov6bbitris6t, megv6laszoldsrlt, az iratok kdzponti
iktat6s6t, az irattirozlst, vezetik az int6zm6nyi iil6sek jegyz<ikdnyveit, nyilviintartva az

rill6sfoglal6sokat 6s a hat6rid6ket.

I2.2. Az iratkezelisi feladatok ellLtdsa
Az int6zmdnyben az iratkezelds felngyeletlt az igazgat6 Lltja el, aki felel<is az6rt, hogy a biztons6gos

iratkezel6s szem6lyi, dologi felt6telei 6s eszkdzei rendelkez6sre 6lljanak.

Az int1nneny vezet6je rendszeresen ellencirzi az iratkezel6s szab6lyainak betartrisdt 6s int6zkedik

az esetleges szab6lytalans69ok megsziintetds616l.

Az iratkizel6sn ek az 1995.6vi LXVI tv. 11. g-6ban el6irt, legalibb 6t6venk6nti k<izlev6ltiiri

ellen6rz6se kapcs6n a Magyar Nemz eti Levekfu Zala Megyei Lev6ltrira illet6kes'

Az iratkezelds tov6bbi rendelke zlseit az Iratkezel6si szabirlyzat t^rtalmzza.

13. A mrfizeum adatv6delmi 6s adatkezel6si rendszere

A mizeum Adatvedelmi 6s adatkezel6si szab|lyzala 2018. V. 25.-ttil hat6lyos, az abban foglaltak

megfelelnek a 2011. 6vi CXil. t6rv6ny, az informdci's dnrendelkezisi jogr6l is az

infirmaci6szabadsagr6l, - az inform6ci6s dnrendelkez6si jog 6s az informrici6szabadsrlg biztositdsa

erdeteben, a szem6fes adatok v6delm6t, valamint a kdz6rdekii 6s a kciz6rdekb6l nyilvrinos adatok

megismerSs6hez 6s ierjesAds6hez val6 jog 6rv6nyestl6s6t szolgril6 alapvet6 szabiilyokr6l sz6l6

t<iri6ny, valamint az Eur6pai Parlament is a Tandcs (EU) 2016/679 szdmu rendelet'nek (2016'

dprilii 27.) a termdszetes szemdlyeknek a szemdlyes adatok kezeldse tekintetiben ftrtdnd vddelmdrdl

i, a, ilyin adatok szabacl aiamldsar6l sz6l6 - GDPR t 3. cikkelye alapian. A mrizeumban

foglalkoaatott adatvddelmi felelos el6rhet6s6geit a szabrilyzat tartalmazza.

14. A mrizeum kdzzttfteli megfelel6s6ge

A mrizeum ^ 2011. 6vi CXil. t6rvdny, az informdci's ijnrendelkez6si jogr6l ds az

informdci,szabadsdgr6t,- az inform6ci6s dniendelkezesi jog 6s az inform6ci6szabads6g biztosit6sa

6rdek6be.,, a szemdfes adatok vddelm6t, valamint a kdz6rdekii ds a k6z6rdekbol nyilv6nos adatok

jhez val6 jog 6rv6nyesule::t s:olC6l6, alapvet6 .t-b:tt"t:]-:.':t6
ffi;;;-1.";;':--.ri!r.r"teu"n foglaliainak mlgfelel6 adattartalmat a mrizeum honlapjrln -

melynek el6rhet6sdge; - megjelenteti.

Zalaegerszeg, 202 I . november 3 0.
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