
KIVONAT 
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletből 
 

3. § (1) A kulturális intézmény vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének 
igazgatója (a továbbiakban együtt: intézményvezető) munkaköre betöltésének - a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt eltéréssel - feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az 1. mellékletben 
meghatározott követelményeknek való megfelelés. 

(2) Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább 
egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, (1) bekezdés szerinti feltételeknek 
kell megfelelnie. 

(3) Más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a (2) bekezdésben az integrált kulturális 
intézmény intézményvezetőjére vonatkozó rendelkezést kell megfelelően alkalmazni. 

4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló 
esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás 
képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói 
munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell 
mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését 
igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 

(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 
rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt 
okirattal igazolja. 

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni 
a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, 
b) a munkakör betöltésének feltételeit, 
c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 
d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, 
e) a munkaviszony befejező időpontját követően - ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a 

pályázó számára biztosítja - a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás 
lehetőségét és annak feltételeit, 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A 

közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést 
kell tekinteni. 

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál 
rövidebb nem lehet. 

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési 
programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő 
igazolását. 

(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt - a benyújtott pályázatokkal együtt - 
egységes ügyiratként kell kezelni. 

(6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt 
érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt 
megismerhessék. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki. 
(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői 

munkakörben történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. 
Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül 
gondoskodni kell. 

(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben 



történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a 
munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő 
foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az 
intézményvezetői feladatok ellátásával. 

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül 
a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell 
kapnia 

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 
ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 
cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - egy 

képviselőjének. 
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a 

pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő 
ülésén dönt. 
… 

10. § (1) A kulturális munkakör betöltésének feltétele, hogy a munkaviszony létesítéséhez, valamint a 
munkakör betöltéséhez előírt képesítési és egyéb feltételek teljesítését a munkaviszony megkezdéséig a 
jelentkező hitelt érdemlően igazolja, az erről szóló iratokat vagy azok másolatát azok igazolása céljából a 
munkáltatói jogkör gyakorlója részére a munkaügyi irataival történő együttes megőrzésre átadja. 

(2) A Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 
igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy 
azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával. 

… 
12. § Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba. 

 
1. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez 
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KIVONAT 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényből 

 
42. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. 
(2) A munkaszerződés alapján 
a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 
b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 

… 
45. § (1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és 

munkakörében. 
(2) A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a 

munkaviszony határozatlan időre jön létre. 
(3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában 

munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi. 
(4) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - általános teljes napi munkaidőben történő 

foglalkoztatásra jön létre. 
(5) A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő 

próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy 
alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a 
három hónapot. 
… 

136. § (1) Alapbérként legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabért kell meghatározni. 
(2) Az alapbért időbérben kell megállapítani. 
(3) A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban 

irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános 
munkarend szerinti teljesítendő órák számával. 
… 

208. § (1) Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - 
részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). 

(2) Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a 
munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört 
tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont] hétszeresét. 

209. § (1) A vezető munkaszerződése e törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől - a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott kivétellel - eltérhet. 

(2) A vezető munkaszerződése 
a) az 55. § (1) bekezdés b), c), e) és j) pontjában, 
b) a 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában, 
c) a 113. § (3) bekezdésében, valamint 
d) a 127. §-ban és a 128. §-ban 

foglaltaktól nem térhet el. 
(3) A vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. 
(4) A vezető munkarendje kötetlen. 
(5) A vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel. 
(6) A vezető munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén - a 84. § (1) és (2) bekezdésében 

foglaltaktól eltérően - tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. 
210. § (1) Munkáltatói felmondás esetén 
a) a 65. § (3) bekezdés c) pontot, 
b) a 66. § (1)-(6) bekezdését és 
c) a 68. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni. 
(2) Az azonnali hatályú felmondás joga a vezetővel szemben az ennek alapjául szolgáló ok 

bekövetkeztétől számított három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig 



gyakorolható. 
(3) A vezetőt a munkaviszony megszűnésére tekintettel megillető díjazásból a munkáltató legfeljebb 

hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető 
nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt 
meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás 
befejezésekor kell megfizetni. 

211. § (1) A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. 
(2) A vezető 
a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval 
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, 

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá 
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 
folytató munkáltatónál. 

 
KIVONAT 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvényből  

 
46. § (1) A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelő gyűjtőkörrel rendelkezik. 
(2) A területi múzeum gyűjtőterülete 
a) egy települési önkormányzat (városi, települési múzeum), 
b) több települési önkormányzat (tájmúzeum), vagy 
c) egy járás (járási múzeum) 

közigazgatási területére terjed ki. 
(2a) A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy 

módosítására irányuló eljárás keretében - amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni 
gyűjtés módszertani sajátosságai indokolják - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is 
engedélyezhet 

a) természettudomány gyűjtőkör, vagy 
b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és 

képzőművészet gyűjtőkör 
(3) A területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét 

előzetesen ki kell kérni. 
(4) A területi múzeum gyűjtőterületére kiterjedően - a megyei hatókörű városi múzeummal kötött 

megállapodás alapján - elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum 45/A. § (2) bekezdés g) és i) pontjában 
foglalt feladatait, vagy azok egy részét. 

(5) A területi múzeum állam, helyi önkormányzat fenntartásában, vagy az állam vagy helyi 
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság fenntartásában működik. 

(6) A régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően 
a) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket, 
b) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti 

lelőhelyekről, 
c) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség 

védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti, 
d) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, 

továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető 
töredékei és tartozékai elhelyezésében, 

e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében. 



 


