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I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI 

 

1. A Költségvetési Szerv neve: 
 

Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 

Rövidített neve: Deák17 Galéria 

A Költségvetési Szerv idegen nyelvű megnevezése: 

‒ angol nyelven: Deák17 Youth Art Gallery 

 

2. A Költségvetési Szerv székhelye: 
 

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.  

Helyrajzi száma: 24424/A/011 

Telephelye:1033 Budapest, Szérűskert u. 40. 

Helyrajzi száma:18910/160 

 

3. A Költségvetési Szerv alapítója, fenntartója: 
 

Budapest Főváros Önkormányzata  

1052 Budapest, Városház utca 9–11.  

 

4. Az Alapító Okirat adatai: 
 

Alapító okirat száma: 02/2020-826808 

Alapító okirat kelte: 2020.07. 22. 

Alapítás időpontja: 2015. április 22.  

Törzskönyvi azonosító száma: 826808 

Adószáma: 15826800-1-41 

 

5. A Költségvetési Szerv felügyeleti szerve: 
 

Budapest Főváros Közgyűlése 

1052 Budapest, Városház utca 9–11.  
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6. A Költségvetési Szerv működési területe, illetékessége: 
 

Budapest főváros területe 

 

7. A Költségvetési Szerv jogállása: 
 

7.1. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria gazdasági szervezettel 

nem rendelkező, közfeladat ellátására létrejött, önálló jogi személyként működő 

költségvetési szerv (a továbbiakban: „Költségvetési Szerv” vagy 

„Intézmény”). 

 

7.2. Az Intézmény tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel, 

adatszolgáltatással, működtetéssel, üzemeltetéssel, valamint a 

vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése és 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) és (5a) bekezdései alapján a 

Mozaik Gazdasági Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv látja el, az Intézmény és a Mozaik Gazdasági Szervezet 

között 2019. szeptember 16. napján létrejött Munkamegosztási 

Megállapodásban leírtak szerint. 

 

7.3. 2018. január 1-től az Intézmény kötelezettség-vállalója az Intézmény 

képviseletre jogosult vezetője – a helyettesítés szabályainak 

figyelembevételével -, míg a Mozaik Gazdasági Szervezet a pénzügyi 

ellenjegyzést látja el. 

 

7.4. A költségvetési szerv éves költségvetésének jóváhagyása, valamint a 

főbb előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése Budapest Főváros 

Közgyűlésének hatásköre. 
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8. A Költségvetési Szerv pecsétje: 
 

Köralakban „Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” felirat, középen 

Magyarország címere 

 

9. A Költségvetési Szerv használatában lévő vagyon 
 

9.1. Ingatlan vagyon: 

9.1.1. Az Intézmény székhelye: A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

által Budapest, V. kerület, belterület 24424/A/011 hrsz. alatt felvett, 

természetben a 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. címen található, 537 m2 

alapterületű, iroda megjelölésű, korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

9.1.2. Az Intézmény telephelye: A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 

által Budapest, III. kerület, belterület 18910/160 hrsz. alatt felvett, természetben 

a 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. címen található, korlátozottan 

forgalomképes ingatlan 176 m2 alapterületű helyiségcsoportja. 

 

9.2. Vagyoni értékű jogok, ingóságok, tárgyi eszközök:  

9.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések, ingóságok tárgyi eszközleltár 

szerint. 

  

II. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

 

10. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

10.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése és az az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 13.§ rendelkezéseire tekintettel készült. 
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11. A Költségvetési Szerv tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok: 
 

11.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;  

11.2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény;  

11.3. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény;  

11.4. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; 

11.5. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 

11.6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

11.7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

11.8. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 

11.9. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény; 

11.10. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény; 

11.11. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény;  

11.12. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény;  

11.13. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény;  

11.14. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

11.15. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;  

11.16. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;  

11.17. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 

11.18. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény;  

11.19. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény;  

11.20. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; 
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11.21. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;  

11.22. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;  

11.23. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;  

11.24. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet;  

11.25. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet; 

 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

12. A Költségvetési Szerv célja: 
 

12.1. Az Intézmény Magyarországon - azon belül is kiemelten Budapesten - 

olyan társadalom kialakításában és erősítésében vállal szerepet, amely nyitott 

a kortárs művészeti alkotások és az általuk képviselt témák befogadására, 

értékelésére, értelmezésére. E célját az Intézmény elsődlegesen a legfiatalabb 

korosztállyal való foglalkozással kívánja megvalósítani, átfogóan azzal a céllal, 

hogy az emberek már fiatal korban érzékenyek legyenek, és később is jól 

eligazodhassanak a globalizálódó világban és a társadalom nyitott, toleráns, 

értékteremtő, a természeti és társadalmi környezetért, azok és egymás jövőjéért 

felelősséget érző tagjai lehessenek. 

 

 

12.2. Fentiekre tekintettel az Intézmény célja elsődlegesen: 

12.2.1.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermek és ifjúsági 

képző- és iparművészeti alkotások bemutatására állandó és időszakos 

kiállítások szervezése, művészetpedagógiai tevékenység folytatása, 

nemzetközi képzőművészeti találkozók szervezése. 

12.2.2. a 3 és 23 év közötti fiatalok művészeti nevelése; 
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12.2.3. olyan hiánypótló, vizuális nevelést támogató feladatok ellátása, 

amelyek hazai és nemzetközi viszonylatban is reprezentálni tudják Budapest 

Főváros művészetpártoló tevékenységét. 

 

13. A Költségvetési Szerv közfeladata: 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 

(4) bekezdés 16. pontja alapján alkotóművészeti feladat ellátása. 

 

14. A Költségvetési Szerv által végzett tevékenységek: 
 

14.1. Gyermek és ifjúsági képzőművészeti és iparművészeti alkotások 

bemutatására időszakos kiállításokat szervez és hozzájuk kapcsolódó 

művészetpedagógiai foglalkozásokat tart. 

14.2. Gyerekeknek és fiataloknak szóló kortárs művészeti kiállításokat 

szervez. 

14.3. Közreműködik a pedagógusok szakmai képzés- és továbbképzés 

fejlesztésében; korszerű rendszerének kialakításában és működtetésében. 

14.4. Koordináló szerepkörében kiállításokat és kísérőprogramokat, 

tapasztalatcseréket, konferenciákat, tanácskozásokat, bemutatókat; valamint 

gyerekeknek és fiataloknak szóló alkotói pályázatokat szervez. 

14.5. Kölcsönös kapcsolatokat és együttműködéseket alakít ki a budapesti 

köznevelési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb oktatás és 

kultúraközvetítő szervezetekkel. 

14.6. Együttműködik az országos, fővárosi, nemzetközi szakmai és 

érdekképviseleti szervezetekkel. 

14.7. Az általa bemutatott kiállításokról, programokról és foglakozásokról 

kiadványokat szerkeszt, jelentet meg, elemez és gyűjt. 

14.8. Szakmai tanácsadást biztosít művészeti és oktatási intézmények tanulói, 

hallgatói számára. 

14.9. Önkénteseket, gyakornokokat, az érettségihez szükséges kötelező 50 

órás közösségi szolgálat keretében középiskolás diákokat fogad. 
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14.10. Általános iskolásoknak nyári táborokat szervez és bonyolít le az iskolai 

nyári szünet ideje alatt, valamint 

14.11. hétvégente családi programokat szervez és bonyolít le. 

14.12. Időszaki képző- és iparművészeti kiállításokon kortárs magyar és 

nemzetközi művészek munkáit mutatja be. 

14.13. A kortárs magyar és nemzetközi alkotók munkáival együtt, egy térben 

szerepeltet fiatal alkotók által létrehozott műveket. 

14.14. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat és különböző programokat szervez 

a kiállításokhoz, amelyek segítik a látottak befogadását, feldolgozását és 

értelmezését. 

14.15. Programjaival és foglalkozásaival elősegíti, hogy a fiatalok képességei 

fejlődjenek, személyiségük kibontakozzon, önmagukon túl érzékenyek 

legyenek - mind globális mértékben, mind a maguk hétköznapi életében - olyan 

problémákra, mint például a környezetszennyezés vagy a kirekesztés. 

14.16. Olyan hiánypótló, a művészeti nevelést támogató feladatot lát el, amely 

hazai és nemzetközi viszonylatban is reprezentálni tudja Budapest fővárosának 

a gyermek és ifjúsági korosztály számára biztosított művészetpártoló, 

tehetségsegítő tevékenységét. 

14.17. Szem előtt tartja közvetlen környezetünket, Budapestet, és a várossal 

való foglalkozást, a természeti és épített környezet kapcsolatából fakadó 

kérdéseket. 

14.18. Törekszik arra, hogy az Intézmény - amellett, hogy rendszeresen 

programélményt nyújt iskolai csoportoknak, fiataloknak, családoknak - elismert 

és fontos intézmény legyen a kortárs művészeti nevelést végzők, és a 

múzeumpedagógiai szakma számára. 

14.19. Az Intézmény törekszik arra, hogy kiállításai, múzeumpedagógiai 

foglalkozásai, illetve a fiataloknak, családoknak és a pedagógusoknak 

szervezett programjai alkalmasak legyenek arra, hogy a társadalom 

szolgálatában álljanak az alábbi szempontok szerint: 

14.19.1. Felhívás és példamutatás a kulturális produktumok - ezen belül is 

kiemelten a kortárs művészeti munkák és gyermekalkotások befogadására, 

értelmezésére, és értékelésére. 
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14.19.2. Bemutatkozási lehetőség fiatal alkotók számára kiállításokon, 

pályázatokon keresztül. 

14.19.3. A művészet szeretetére való nevelés a fiatalok körében. 

14.19.4. A szabadidő minőségi módon való eltöltése családok, csoportok 

és egyéni látogatók számára. Szórakoztató ismeretszerzés. 

14.19.5. A különböző korú gyerekek érdeklődésüknek és képességeiknek 

megfelelő színvonalas foglalkozásokon vehessenek részt. 

14.19.6. Környezettudatos szemléletre és egészséges életmódra való 

nevelés - ember, város és természet kapcsolatáról való gondolkodás 

ösztönzése (környezetvédelem, újrahasznosítás, természetes alapanyagok 

használata). 

14.19.7. Szakmai fórum, módszertani központ a múzeumpedagógusi 

szakma és a vizuális művészetet oktatók számára, akik az Intézmény 

konferenciáin az oktatás új módszereivel ismerkedhetnek meg. 

14.19.8. A művészet szervező erejének tapasztalata. Olyan közeg, mely 

összehoz különböző embereket, korosztályokat, felszabadít alkotóeröket, és 

közelebb hozza a kortárs társművészeteket, illetve elősegíti a generációk 

közötti kapcsolatot. 

14.19.9. A Világjáró Gyerekek havi családi programsorozat lehetőséget 

teremtsen az itt élő külföldi és magyar családok találkozására. 

14.19.10. A Világjáró Gyerekek havi családi programsorozat lehetőséget 

nyújtson egy adott ország és kultúrája hiteles megismerésére, több területen is: 

gasztronómia, zene, hagyományok, vallás, tánc, bábművészet, képző- és 

iparművészet. 

 

15. A Költségvetési Szerv alaptevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása: 
 

900400 – Művészeti létesítmények működtetése 

 

(A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján) 
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16. A Költségvetési Szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti megjelölése:  

 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

 

17. Az Intézmény egyéb tevékenysége:  

 

17.1. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény mindenkor hatályos 

rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtása; 

17.2. művészeti táborok, tanfolyamok szervezése; 

17.3. egyéb oktatási tevékenység, szakmai továbbképzések, tanfolyamok 

szervezése. 

 

18. A vállalkozási tevékenység mértéke: 

 

18.1. A Költségvetési Szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

18.2. Az Intézmény tevékenységét a fenntartó szakmailag illetékes bizottsága 

által jóváhagyott éves munkaterv szerint az érvényes jogszabályok által 

megszabott keretek között végzi. 

 

19. Az Intézmény nyitvatartási ideje: 

 

Kedd-péntek: 10.00–18.00, illetve rendezvényhez igazodóan 

Szombat: 9.00–13.00  

Hétfőn és vasárnap zárva 
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Nyitvatartás a nyári iskolai tanítási szünetben: 

Hétfő-péntek: 10.00–18.00, illetve rendezvényhez igazodóan 

Szombaton és vasárnap zárva 

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

20. A Költségvetési Szerv vezetőjének megbízási rendje és a költségvetési 

szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

 

20.1. A Költségvetési Szerv vezetőjét (igazgatóját) Budapest Főváros 

Közgyűlése nyilvános pályázat útján, legfeljebb 5 (öt) éves határozott időre 

bízza meg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő 

kinevezés mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

tárgyú 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján. 

 

20.2. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője (igazgatója) közalkalmazotti 

jogviszony, munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.  

20.3. A költségvetési szervnél közalkalmazottként foglalkoztatottak esetén a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadóak;  

20.4. a költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyát 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza; 

20.5. a költségvetési szervnél a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 

jogviszonyát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza. 

 

21. Az igazgató jogállása, felelőssége, feladata, helyettesítése: 

 

21.1. Jogállása: Az igazgató felett az alapvető - a Költségvetési Szerv 

vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a Költségvetési Szerv 

vezetőjének felmentése vagy a vezetői megbízás visszavonása tekintetében - 
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munkáltatói jogokat a Fővárosi Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 

főpolgármester gyakorolja. 

 

21.2. Kötelezettségvállalás rendje: a kötelezettségvállalás olyan intézkedés, 

amellyel az Intézmény feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési 

kötelezettség keletkezik. Kötelezettségvállalásnak minősül az alkalmazási 

okirat (kinevezés, munkaszerződés); a megrendelő, az Intézmény részéről 

fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés, különösen a vállalkozási, 

szállítási szerződés, továbbá minden olyan intézkedés, amely az előirányzatok 

felhasználására, teljesítésére irányul (pénzmozgással jár). A kötelezettségi 

jogkör az Intézménygazdasági feladatait ellátó Mozaik Gazdasági Szervezet és 

az Intézmény igazgatója között a Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak 

alapján oszlik meg és a jogosultak által az ott meghatározott módon és 

terjedelemben gyakorolható. 

 

21.3. Felelőssége: 

21.3.1. Egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az Intézményt, biztosítja 

a közalkalmazottak/alkalmazottak/megbízottak/foglalkoztatottak munkájához 

szükséges működési feltételeket, összehangolja azok működését; 

21.3.2. a folyamatos és stabil gazdálkodás biztosítása érdekében 

együttműködik a Költségvetési Szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó 

Mozaik Gazdasági Szervezettel; 

21.3.3. felelős a Költségvetési Szerv alaptevékenységének megfelelő 

jogszabályok betartásáért és betartatásáért; 

21.3.4. felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeinek és feltételeinek megfelelő ellátásáért; 

21.3.5. felelős a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában 

a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek 

érvényesítéséért; 

21.3.6. felelős a kötelezően előírt belső szabályzatok elkészíttetéséért, a 

vonatkozó jogszabályok alapján azok fenntartó általi jóváhagyásáért, a 

szabályzatok betartásáért és betartatásáért; 
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21.3.7. felelős a közalkalmazottak/alkalmazottak/foglalkoztatottak 

vonatkozó jogszabályban előírt kötelező képzésekben való részvételének 

biztosításáért; 

21.3.8. felelős az Intézmény nemzetközi kapcsolati hálójának 

fejlesztéséért és az Intézmény nemzetközi stratégiájának kialakításáért; 

21.3.9. felelősséget vállal az Intézmény rendjéért, a kezelésében lévő 

köztulajdon védelméért, az Intézmény kezelésében lévő vagyon 

állagmegóvásáért. 

 

21.4. Feladata: 

21.4.1. Képviseli az Intézményt; 

21.4.2. Meghatározza az Intézmény stratégiáját, fejlesztési irányát 

21.4.3. Az Intézmény céljaival, feladatrendszerével és szakterületükkel 

összhangban éves munkatervet, valamint költségvetési tervet készít; 

21.4.4. köteles az Intézmény szakterületének megfelelően éves 

beszámolót készíteni, rendszeresen információt és tájékoztatást adni a 

fenntartó számára; 

21.4.5. irányítja a létszám- és bérgazdálkodást; 

21.4.6. gyakorolja az Intézmény közalkalmazottai, munkavállalói felett a 

munkáltatói és fegyelmi jogkört; 

21.4.7. együttműködik a feladatok ellátásával kapcsolatban a szakmai 

műhelyekkel, valamint a regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel; 

21.4.8. biztosítja a belső tájékoztatást, információáramlást; 

21.4.9. megállapítja az Intézmény munkarendjét, dolgozóinak 

munkakörét, feladatait; 

21.4.10. a vezetői feladatok mellett ellátja a kinevezési okmányban 

megjelölt munkakörét; 

21.4.11. kapcsolatot tart nemzetközi kulturális intézetekkel, szervezetekkel 

és alapítványokkal; 

21.4.12. projektalapú együttműködéseket kezdeményez az Intézmény 

kiemelt stratégiai területein; 
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21.4.13. a nemzetközi trendek figyelembevételével felelős az Intézmény 

szakmai tevékenységeinek folyamatos megújításáért, új szakmai tartalmak 

beemeléséért és módszertani fejlesztések kezdeményezéséért; 

21.4.14. irányítja a nemzetközi pályázási folyamatokat, és ellenőrzi a 

nemzetközi projektek lebonyolítását; 

21.4.15. kezdeményezi és menedzseli felnőttképzési projektek 

kidolgozását, pedagógus továbbképzések megszervezését; 

21.4.16. felel a pályázatok szakmai és költségvetési megalapozottságáért, 

a vállalások végrehajtásáért; 

21.4.17. kialakítja és folyamatosan fejleszti az Intézmény minőségirányítási 

rendszerét; 

21.4.18. felelős a munkafegyelem betartásáért; 

21.4.19. gondoskodik a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, 

közegészségügyi és egyéb, az Intézményre vonatkozó szabályok 

megismertetéséről, felelős azok betartásáért és betartatásáért, a végrehajtás 

ellenőrzéséért; 

21.4.20. az Intézmény irányításához szükséges utasítások kiadása, a 

dolgozók rendszeres beszámoltatása, a kitűzött feladatok teljesítésének, illetve 

végrehajtásának ellenőrzése.  

 

21.5. Helyettesítése: Az igazgató tartós távolléte, akadályoztatása, továbbá a 

pozíció ideiglenes betöltetlensége esetén az igazgató helyettesítésére a 

közönségkapcsolati (PR) és marketingfelelős szakember, illetve a 

programszervező jogosult és köteles, akként, hogy mind a ketten a saját 

feladatkörükbe tartozó kérdésekben jogosultak a helyettesítésre. 

 

21.6. Az igazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 

 

22. A közalkalmazottak, alkalmazottak általános feladatai: 

 

22.1. Javaslatot tesznek saját szakterületük, valamint az Intézmény egész 

tevékenységének javítására, továbbfejlesztésére; 
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22.2. felelősek a jóváhagyott éves munkatervük teljesítéséért, önállóan és 

felelősséggel irányítják és szervezik a szakterületükhöz tartozó közművelődési 

feladatokat; 

22.3. folyamatosan gondoskodnak a programokhoz szükséges feltételek 

biztosításáról, igényes és szakszerű, a vonatkozó jogszabályoknak és az 

Intézmény belső szabályzatainak megfelelő lebonyolításáról; 

22.4. felelősek szakterületük munkafolyamatba épített ellenőrzésének 

megvalósításáért; 

22.5. kapcsolatot tartanak a területüket érintő szervek, intézmények, 

szervezetek vezetőivel vagy illetékes munkatársaival; 

22.6. az ügyeleti beosztás szerinti rendszerben ügyeletet látnak el; 

22.7. felelősek az intézményi vagyon védelméért, a munkavédelmi, 

tűzvédelmi, balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb, az Intézményre 

vonatkozó szabályok betartásáért; 

22.8. vezetőjük ilyen irányú megbízása esetén a Beszerzési és Közbeszerzési 

Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően közreműködnek az egyes 

beszerzések és közbeszerzések előkészítésében, illetve végrehajtásában; 

22.9. anyagi felelősséggel tartoznak az általuk személyi leltárba átvett 

eszközökért és egyéb tárgyakért; 

22.10. szükség szerint ellátják mindazokat a feladatokat, amellyel közvetlen 

felettesük, az Intézmény igazgatója az intézményi feladatellátás biztosítása 

érdekében megbízza őket,  

22.11. igazgatói felhívásra javaslatot tehetnek mindazon intézkedésekkel 

kapcsolatban (áthelyezés, bérrendezés stb.), amelyekben a döntés joga az 

igazgatót illeti meg; 

22.12. eljárnak a szakterületükhöz tartozó ügyekben, illetve amelyekben a 

döntés jogát felettesük átruházza; 

22.13. megőrzik az Intézmény jó hírnevét, valamint bizalmasan kezelik a belső 

szakmai információkat. 
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23. A közönségkapcsolati (PR) és marketingfelelős szakember feladatai, 

helyettesítése: 

 

23.1. Feladatai: 

23.1.1. Végrehajtja az Intézmény művészeti és szakmai rendezvényeivel 

kapcsolatos propagandatevékenységeket; 

23.1.2. elkészíti és esetenként elkészítteti a rendezvényekkel kapcsolatos 

reklámanyagokat; 

23.1.3. megszervezi és folyamatosan működteti az intézményi 

kommunikációt;  

23.1.4. kapcsolatot tart az idegenforgalmi és tömegtájékoztató 

szervekkel; 

23.1.5. előkészíti a költségvetési szerv PR-tervét (hírnévgondozás, 

sajtókapcsolat); 

23.1.6. szervezi az online marketinget – honlapok (SEO), digitális 

médiaeszközök (fotó, videó), közösségi média; 

23.1.7. segít az Intézmény kiadványsorozatainak kiadásában, 

terjesztésében; 

23.1.8. gondozza az Intézmény adatbázisát, folyamatosan fejleszti a 

honlap tartalmát; 

23.1.9. részt vesz az igazgató által tartott értekezleteken, beszámolót 

készít az Intézmény tevékenységéről és a munkafeladatok ütemezéséről; 

23.1.10. felelős a képzési szakmai tevékenységek és szolgáltatások 

továbbfejlesztéséért és a munkatervben vállalt feladatok maradéktalan 

ellátásáért. 

 

23.2. Helyettesítése: Tartós távolléte, akadályoztatása, továbbá a pozíció 

ideiglenes betöltetlensége esetén helyettesítésére a programszervező jogosult 

és köteles. 

 

24. A múzeumpedagógus feladatai és helyettesítése: 

 

24.1. Feladata: 
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24.1.1. Megtartja a múzeumpedagógia foglalkozásokat, családi 

programokat és nyári táborokat; 

24.1.2. kidolgozza a foglalkozások, nyári táborok, családi programok 

tematikáját, ennek megfelelően feladatlapokat, füzeteket állít össze; 

24.1.3. kezdeményezi és menedzseli az ifjúsági tematikájú projektek 

kidolgozását; 

24.1.4. felelős a személyi anyagok naprakész nyilvántartásáért; 

24.1.5. állandó kapcsolatot tart a helyi köznevelési és közművelődési 

intézményekkel múzeumpedagógiai programok keretében.  

24.1.6. ellátja az Intézmény rendezvény-és projektkoordinációs feladatait; 

24.1.7. koordinálja az Intézménynél gyakornokként vagy önkéntesként 

dolgozó személyek feladatait. 

 

24.2. Helyettesítése: Tartós távolléte, akadályoztatása, továbbá a pozíció 

ideiglenes betöltetlensége esetén helyettesítésére az asszisztens jogosult és 

köteles. 

 

25. A programszervező feladatai és helyettesítése: 

 

25.1. Feladata: 

25.1.1. Felelős az Intézmény kiállítási tevékenységének szervezéséért, 

ellenőrzéséért, a kiállítókkal, művészeti intézményekkel, programszervező 

irodákkal való kapcsolattartásért, a partnerekkel kötendő együttműködési 

megállapodások megírásáért, archiválásáért; 

25.1.2. lebonyolítja az Intézmény művészeti és szakmai (kivéve 

múzeumpedagógiai) rendezvényeit, végrehajtja az ezzel kapcsolatos 

szervezési tevékenységet; 

25.1.3. a kiállításon megjelenő és beérkezett pályázatok anyagaiból 

kulturális adatbázisokat hoz létre és gondoz; 

25.1.4. részt vesz az Intézmény pályázati tevékenységében, felelős a 

pályázati elszámolások elkészítéséért; 

25.1.5. felelős a pályázókkal való kapcsolattartásért; 
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25.1.6. szerkeszti a kiállítások szöveges háttéranyagait és a galéria 

katalógussorozatát. 

 

25.2. Helyettesítése: Tartós távolléte, akadályoztatása, továbbá a pozíció 

ideiglenes betöltetlensége esetén helyettesítésére a közönségkapcsolati (PR) 

és marketingfelelős szakember jogosult és köteles. 

 

26. Az asszisztens feladatai és helyettesítése: 

 

26.1. Feladata: 

26.1.1. Az Intézményhez telefonon beérkező információkat és igényeket 

azonnal továbbítja az illetékesnek; 

26.1.2. aktívan részt vesz az Intézmény működtetésében (látogatók 

fogadása, információközlés); árusítja a kiadványokat a különböző 

rendezvényeken, valamint beszedi a díjakat, tanfolyami díjakat a pénzkezelési 

szabályzatban leírtak szerint; 

26.1.3. múzeumpedagógiai foglalkozások és nyári táborok 

előkészítésében és kivitelezésében aktívan segíti a múzeumpedagógus 

munkáját; 

26.1.4. ellátja az Intézmény adminisztrációs tevékenységét: iratkezelési 

feladatokat végez, vezeti a nyilvántartásokat; 

26.1.5. az igazgató irányításával nyilvántartási, állagmegóvási és 

gyűjteménygyarapítási feladatokat lát el; 

26.1.6. irányítja és felügyeli az Intézmény munkáját segítő közösségi 

szolgálatot teljesítő diákok munkáját; 

26.1.7. külső rendezvények esetében felügyeli a rendezvényt és a 

rendezvény ideje alatt hostessi feladatokat lát el; 

 

26.2. Helyettesítése: Tartós távolléte, akadályoztatása, továbbá a pozíció 

ideiglenes betöltetlensége esetén helyettesítésére a múzeumpedagógus 

jogosult és köteles. 
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V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÉPVISELETI RENDJE 

 

27. A képviseleti jog 

 

27.1. A képviseleti jogosultság magában foglalja azt a jogot, hogy az azzal 

felruházott személy az Intézmény minden ügyében, illetve minden alkalommal 

vagy az ügyek egy meghatározott csoportjában más jogi vagy természetes 

személyek, hatóságok, továbbá az irányító és a felügyeleti szervek előtt 

személyesen, szóban vagy írásban képviselje az intézményt. 

 

 

28. Az Intézmény képviseletére jogosultak: 

 

28.1. A Költségvetési Szerv képviseletét a Költségvetési Szerv vezetője, azaz 

az igazgató önállóan látja el. Az igazgató, mint az Intézmény egyszemélyi 

felelős vezetője jogosult az intézmény teljeskörű képviseletére és minden 

ügyben gyakorolhatja önállóan is az aláírási jogot, amennyiben azt jogszabály 

másként nem szabályozza.  

 

28.2. Az igazgató jogosult e képviseleti jogát - esetenként vagy az ügyek 

meghatározott csoportjára nézve - a Költségvetési Szerv vezetőjének 

helyettesére vagy más dolgozójára átruházni. Egyebekben az igazgató 

helyettesítésére vonatkozó szabályokat a jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat határozza meg. 

 

 

VI. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

29. Az együttműködés elvei 

 

29.1. Az Intézmény céljainak elérése, feladatrendszerének megvalósítása 

érdekében együttműködik, illetve kapcsolatot tart mindazokkal a hatóságokkal, 

intézményekkel, szervezetekkel és csoportokkal, amelyek az alkotóművészeti 
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szakma és a lakosság kulturális igényeit közvetítik számára, továbbá azokkal, 

amelyek az igények felkeltésében és kielégítésében partnerek lehetnek. 

 

29.2. Az együttműködés során bármely intézménnyel, szervezettel külön 

megállapodás köthető. A megállapodásoknak – a méltánylást érdemlő esetektől 

eltekintve – a kölcsönös előnyökön kell alapulniuk. 

 

30.  Az Intézmény kiemelten együttműködik: 

 

30.1. Budapest Főváros Közgyűlésével; 

30.2. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának szakmai felügyeletet 

ellátó, illetékes Főosztályával  

30.3. Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztályával; 

30.4. a fővárosi kerületek önkormányzatainak illetékes osztályaival, a kerületi 

szakmai feladatellátást végző intézményekkel, civil szervezetekkel, 

vállalkozásokkal, művelődési házakkal, kulturális központokkal; 

30.5. az országos és fővárosi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel; 

30.6. a közművelődési, művészeti, egyéb szakmai műhelyekkel. 

 

VII. KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA 

 

Az Intézmény a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget 

téve közérdekű adatait elektronikus formában elérhetővé teszi saját hivatalos 

honlapján, a www.deak17galeria.hu oldalon.  
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VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros Főpolgármestere 

jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

 

 

Budapest, 2020. …………………… 

 

…………………………………………….. 

Kaposi Dorka 

   igazgató 

 

 

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Budapest Főváros Főpolgármestere 

jóváhagyta. 

 

 

Budapest, 2020. ……………………….. 

 ………………………………….. 

 Karácsony Gergely Szilveszter 

 Főpolgármester 
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