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I.

A szakfelügyelet – a működési engedéllyel ren-
delkező muzeális intézmények vonatkozásában – 
a nemzeti kulturális örökség minisztere ágazati 
szakmai felügyeletében közreműködő, egyúttal 
a muzeális intézmények szakmai munkájának 
fejlesztését segítő ellenőrző, véleményező és ta-
nácsadó testület. Székhelye: Budapest.

II. 
A szakfelügyelet feladatai

A szakfelügyelet a muzeális intézményekre vo-
natkozó szakfelügyelet rendjéről szóló 20/1999. 
(XII. 26.) NKÖM-rendeletnek (a továbbiakban: 
Rend.) megfelelően az alábbi feladatokat látja el:
1. Felügyeleti jogkörében
1.1. rendszeresen vizsgálja (muzeális intézményen-
ként háromévente legalább egyszer):
a) a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 42–49. §-aiban meghatáro-
zott valamennyi szakmai tevékenység szak-
ágankénti folyamatosságát, színvonalát, haté-
konyságát és eredményességét;

b) a szakágak egymáshoz viszonyított megfele-
lő arányát és képviseletét;

c) a kulturális javak védelmének, biztonságá-
nak kérdéseit;

d) a fentiekhez szükséges tárgyi, személyi (azon 
belül képesítési stb.) feltételeket;

e) a szakmai tevékenységgel összefüggő jogsza-
bályok rendelkezéseinek érvényesülését;

f) a muzeális intézmények működési engedé-
lyében és a tevékenységüket szabályozó egyéb 
dokumentumokban foglaltak megvalósulását, 
illetve betartását;

g) a minisztérium és más állami szervek tájé-
koztatását szolgáló információs és statiszti-
kai rendszer intézményi működését.

1.2. Szakmai tanácsokkal, javaslatokkal segíti a 
muzeális intézményeket tevékenységük színvo-
nalának emelésében, különös tekintettel az 1.1. 
pontban felsorolt szempontokra.
1.3. Feltárja az 1.1. pontban meghatározott te-
rületeken tapasztalható eredményeket és hiányos-
ságokat; értékeli a szakágakban, illetve az egyes 
intézményekben folyó munkát.
1.4. Javaslatot tesz az eredmények elismerésé-
nek, illetve a hiányosságok kijavításának módjá-
ra; amennyiben szükséges, felelősségre vonást 
kezdeményez(het) a tulajdonosnál/fenntartó-
nál.

2. Véleményező és tanácsadó feladatkörében – 
eseti felkérésre – közreműködik
2.1. a szakági továbbképzések, konferenciák, 
találkozók megszervezésében;
2.2. szakmai pályázatok elbírálásában, támoga-
tások odaítélésének véleményezésében, valamint 
azok rendeltetésszerű felhasználásának ellenőr-
zésében;
2.3. tudományos, gyűjtési, közművelődési és más 
szakmai koncepciók összeállításában és értéke-
lésében;
2.4. kiállítási forgatókönyvek lektorálásában;
2.5. intézményi munkatervek és munkajelen-
tések véleményezésében;
2.6. A múzeumi terület egészét érintő szakmai 
irányelvek és jogszabályok előkészítésében;
2.7. a szakmapolitikai elképzelések (koncepciók, 
stratégiák) alakításában s ezzel összefüggésben 
a szakágra vonatkozó nemzetközi tapasztalatok 
összegyűjtésében;
2.8. az előkészítés alatt álló nemzetközi megál-
lapodások szakmai véleményezésében;

A muzeológiai szakfelügyelet 
ügyrendje
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 2.9. vitatott egyedi tudományos-módszertani, 
valamint szakmai kérdések eldöntésében, a meg-
felelő megoldás kidolgozásában;
2.10. a muzeális intézmények és fenntartóik együtt-
működésének értékelésében, fejlesztésében.

III. 
A szakfelügyelet személyi összetétele

1. A szakfelügyelet szakági belső struktúráját és 
létszámát a muzeális intézményi hálózat nagyság-
rendjére, feladatainak összetettségére és szakági 
sajátosságaira figyelemmel – a hároméves meg-
bízási időszakokra kiterjedően – kell kialakítani 
(1. számú melléklet).
2. Tagjait a miniszter a múzeumi terület szakirá-
nyú egyetemi végzettségű, legalább ötéves szak-
mai gyakorlattal rendelkező, elismert szakem-
berei közül, háromévi időtartamra bízza meg. 
Megbízatásuk megszűnik az időtartam lejártával, 
a szakfelügyelő lemondásával, miniszteri vissza-
hívással vagy a szakfelügyelő halálával.
3. A szakfelügyelet tagjai a IV. 3. pontban rögzí-
tett feltételek alapján a minisztérium éves költ-
ségvetésében meghatározott keret szerinti tisz-
teletdíjban részesülnek, továbbá a munkájukkal 
összefüggésben felmerült és igazolt utazási, illet-
ve szállásköltségek megtérítésére jogosultak.
4. A szakfelügyelők nem folytathatnak vizsgála-
tot olyan intézményben, s véleményező-szakér-
tői minőségben nem működhetnek közre olyan 
intézményt érintő döntés előkészítésében, amely-
lyel közszolgálati vagy munkavégzésre irányuló 
bármilyen egyéb jogviszonyban állnak.

IV. 
A szakfelügyelet szervezeti rendje,  
forrásháttere, működése

1. A szakfelügyelet tevékenységét a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: 
minisztérium) szervezi és irányítja, a minisztéri-
um szervezeti és működési szabályzatának vo-
natkozó rendelkezései szerint a közgyűjteményi 
és közművelődési helyettes államtitkár felügye-
leti területén, a Múzeumi Főosztály útján.

2. A szakfelügyelet működésének a III. 3. pont 
szerint szükséges pénzügyi fedezetét – éves költ-
ségvetésében, fejezeti kezelésű előirányzatai ter-
hére – a minisztérium biztosítja.
3. A kifizetések a Magyar Nemzeti Múzeumhoz 
(mint pénzügyi bonyolítószervhez) évente kihe-
lyezett „Szakfelügyelői és szakértői díjak” elő-
irányzat terhére történnek, a Múzeumi Főosz-
tály vezetőjének ellenjegyzése mellett.
3.1. A szakfelügyelői tiszteletdíjak mértékét 
évente, a tárca költségvetésének függvényében 
állapítják meg. Kifizetése évente egy összegben, 
számlára való átutalással történik.
3.2. A szakfelügyelet munkájával összefüggésben 
felmerülő, egyéb dologi költségnek (utazás, szál-
lás) a vezető szakfelügyelő által igazolt (teljesí-
tési igazolás), valamint a Magyar Nemzeti Mú-
zeum nevére és címére kiállított kiküldetési ren-
delvénnyel, utazási jeggyel, szálloda- vagy vendég-
szobaszámlával alátámasztott igénybejelentés te-
kinthető.
3.3. Saját gépkocsi használatával történő utazás-
nál a kiküldetési rendelvény kiadásának feltéte-
le a jármű fénymásolatban benyújtott biztosítá-
si dokumentuma és forgalmi engedélye.
4. Figyelemmel a III. 4. pontban meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályokra, amennyiben 
ilyen fenn áll:
4.1. Az érintett szakfelügyelő azt haladéktalanul 
közli a vezető szakfelügyelővel, aki gondosko-
dik egy másik szakfelügyelő kijelöléséről.
4.2. Amennyiben a vezető szakfelügyelővel kap-
csolatban merül fel összeférhetetlenség, úgy az 
adott intézmény ellenőrzése vonatkozásában a 
vezető szakfelügyelői feladatokat – a Múzeumi 
Főosztály vezetőjével és az illetékes referenssel 
egyeztetve – a szakcsoport egy arra kijelölt tag-
ja veszi át.
4.3. Éves munkatervük javaslatát az egyes szak-
felügyeleti csoportok már ezen összeférhetet-
lenségi szabályokra figyelemmel kell hogy elő-
készítsék, külön is jelezve abban a vezető szak-
felügyelővel kapcsolatban felmerülő összeférhe-
tetlenséget és a kijelölt, esetileg helyettesítő fel-
ügyelőt.
5. A szakfelügyelet munkáját szakági csoportok-
ban végzi, melyek fajtáit és személyi összetételét 
az 1. számú melléklet tartalmazza.
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6. Az 5. pont szerinti önálló szakfelügyeleti cso-
porttal nem rendelkező különleges szakágaknál, 
illetve területeken felmerülő kérdések megoldá-
sára a miniszter eseti szakfelügyeleti megbízást 
ad ki.
7. Az 5. pont szerinti szakági csoportokat egy-
egy vezető szakfelügyelő irányítja.
A vezető szakfelügyelő felelős:
7.1. az éves szakági munkaterv szakmai javasla-
tának és járulékos dologi költségvetésének határ-
időre történő, továbbá az összeférhetetlensé-
gi szabályok betartására is kiterjedő összeállítá-
sáért;
7.2. a jóváhagyott munkaterv időarányos telje-
sítéséért, illetve szakági csoportja évközi, elvár-
ható színvonalú működéséért;
7.3. az éves szakági összefoglaló jelentések ha-
táridőre történő, egységes tartalmi és szerkezeti 
követelményeknek megfelelő elkészítéséért (2. 
számú melléklet);
7.4. az adott szakági csoport részére éves szin-
ten megállapított dologi költség-előirányzat sza-
bályszerű felhasználásáért és elszámolásáért, tel-
jesítési igazolás formájában;
7.5. a Múzeumi Főosztállyal való folyamatos kap-
csolattartásért.
8. Az egyes szakfelügyelők felelősek:
8.1. az éves szakági munkaterv – az összefér-
hetetlenségi szabályok betartására is kiterjedő – 
szakmai javaslatainak előkészítéséért és a veze-
tő felügyelő által meghatározott határidőre tör-
ténő benyújtásáért;
8.2. az éves szakági munkatervben meghatáro-
zott vizsgálatok elvárható színvonalú lefolytatá-
sáért;
8.3. a szakfelügyeleti jelentések határidő szerinti, 
egységes tartalmi és szerkezeti követelményeknek 
megfelelő elkészítéséért (2. számú melléklet).
9. A szakfelügyelők munkájukat az – egyes szak-
ági csoportokban szakmailag előkészített és a 
vezető szakfelügyelők által tervjavaslatként be-
nyújtott – Múzeumi Főosztály által összesített 
és jóváhagyott éves terv és dologi költségvetés 
alapján végzik.
9.1. Az összesített terv tartalmazza:
a) a vizsgálandó intézményeket és a vizsgálat-

ban részt vevő felügyelőket, figyelemmel az 
összeférhetetlenségi szabályok betartására;

b) a vizsgálatoknak a – 11. pontban meghatáro-
zott – típusát, fajtáját;

c) a vizsgálatok céljait, témáit;
d) az időbeni ütemezést és dologi költségvetési 

vonzatait.
9.2. Az összesített terv javaslatát a vezető szak-
felügyelők minden év január 31-ig nyújtják be a 
Múzeumi Főosztályra. A vezető szakfelügyelők 
szakcsoportjuk felügyelőinek javaslati határide-
jét ennek figyelembevételével, saját hatáskörben 
állapítják meg.
9.3. A vezető szakfelügyelők szakági munkatervja-
vaslataikat – a 11.1. pontban meghatározott szak- 
vagy célvizsgálatok összehangolása érdekében – 
a Múzeumi Főosztályra való benyújtás előtt egy-
más közt is egyeztetik, s ennek tényét a szakági 
munkatervjavaslatban rögzítik.
9.4. A 10.2. pont szerinti átfogó intézményi, il-
letve megyei vizsgálatok, valamint a 10.3. pont 
szerinti országos témavizsgálatok vagy felméré-
sek esetén a munkatervet a vezető szakfelügye-
lők a Múzeumi Főosztállyal közösen készítik elő.
10. A szakfelügyeleti vizsgálatok fajtái:
10.1. szak- vagy célvizsgálat, amely egy szakág 
adott intézményen belüli szakmai követelmé-
nyeinek teljesítésére vagy meghatározott egyedi 
témákra, feladatokra, ügyekre terjed ki;
10.2. átfogó intézményi, illetve megyei vizsgálat, 
amely az intézmény, illetve intézmények több, 
esetleg valamennyi szakágában – meghatározott 
időszakon belül – végzett tevékenységre, a fel-
adatok és folyamatok összességére, összefüggé-
seire terjed ki;
10.3. országos témavizsgálat vagy felmérés, ami-
kor a témát egy időben országszerte, több intéz-
ménynél indokolt megvizsgálni, illetve felmérni, 
hogy az eredményből általánosítható következ-
tetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő 
intézkedéseket előkészíteni, illetve tenni.
11. A vizsgálat lefolytatásának főbb szabályai:
11.1. Előzetes értesítés a vizsgálatról:
a) a 10.1. pont szerinti szak- vagy célvizsgálat 

esetén az illetékes vezető szakfelügyelő,
b) a 10.2. pont szerinti átfogó intézményi, illetve 

megyei, valamint a 10.3. pont szerinti orszá-
gos témavizsgálat vagy felmérés esetén pe-  
dig a Múzeumi Főosztály gondoskodik arról, 
hogy a tervezett vizsgálatról mind a muzeális 
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intézmény, mind annak tulajdonosa, fenntar-
tója – a vizsgálat megkezdése előtt legalább 
három nappal történő kézhezvétel biztosítása 
mellett – előzetes írásbeli értesítést és megfe-
lelő tájékoztatást kapjon, illetve hogy a vizs-
gálatot az ellenőrzésre jogosult egyéb szer-
vekkel összehangolják.

c) A kiértesítő levélnek tartalmában ki kell térnie 
az adott vizsgálat fajtájára, megkezdésének 
időpontjára, az érintett intézményre vagy 
szakágra és a vizsgálatban részt vevő felügye-
lők személyére.

d) A Múzeumi Főosztály kiadmányozásában 
ké szült kiértesítő leveleket a minisztérium 
ügyirat-kezelési szabályzata szerint kezelik. 
A 10.1. pont szerinti szak- vagy célvizsgálat 
esetén az illetékes vezető szakfelügyelő által 
kiadott kiértesítő levelek másolatát csatolni 
kell az adott szakfelügyelői jelentés Múzeu-
mi Főosztálynak eljuttatott példányához.

11.2. A vizsgálat lefolytatása
A szakfelügyelők munkájukat bekért adatok, do-
kumentumok alapján, illetve a helyszínen végez-
hetik. Ennek során, a Rend. vonatkozó előírá-
sai szerint,
a) a szakfelügyelők kötelesek:
 –  munkájuk megkezdésének konkrét időpont-

járól – a vezető szakfelügyelő vagy a minisz-
térium előzetes írásos értesítésének kéz-
hezvételét követően – külön is tájékoztatni 
az intézmény vezetőjét;

 –  munkájukat úgy végezni, hogy az intézmény 
rendeltetésszerű tevékenységét ne akadá-
lyozzák;

 –  a tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzle-
ti és magántitkot a jogszabályoknak megfe-
lelően megőrizni, illetve kezelni.

b) A szakfelügyelők jogosultak:
 –  a helyszíni vizsgálat során bármely raktár-, 

munka- és kiállítási helyiségbe belépni;
 –  a gyűjtemények anyagába, nyilvántartásába 

betekinteni;
 –  a restaurátor-, fotó- és más műhelyek, labo-

ratóriumok felszerelését, teljesítményét vizs-
gálni;

 –  a II. 1.1. pontban meghatározott témakö-  
rökkel kapcsolatban felvilágosításokat, ada-
tokat és dokumentumokat kérni.

c) A vizsgált intézmény, illetve tulajdonosának, 
fenntartójának vezetői és munkatársai köte-
lesek:

 –  a szakfelügyelő munkáját elősegíteni és tá-
mogatni;

 –  a szóban vagy írásban, jogszerűen kért fel-
világosításokat és adatokat megadni;

 –  a dokumentumokba betekintést engedni, 
indokolt esetben azok másolatát rendelke-
zésre bocsátani.

d) A vizsgált intézmény, illetve tulajdonosának, 
fenntartójának vezetői és munkatársai jogo-
sultak:

 –  a szakfelügyelő miniszteri megbízólevelének 
bemutatását kérni, ennek hiányában a vizs-
gálat engedélyezését, illetve az abban való 
közreműködést megtagadni;

 –  a szakfelügyelői jelentést megismerni, ahhoz 
írásban vagy szóban észrevételt, kiegészí-
tést tenni.

11.3. A szakfelügyelői jelentés
a) A szakfelügyelők a vizsgálat tapasztalata-

it jelentésben foglalják össze, amely egysé-
ges tartalmi és szerkezeti követelményeknek 
megfelelően és szükséges részletességgel 
tartalmazza a II. 1.1. pontban meghatáro-
zottakra vonatkozó megállapításokat és az 
ezeknek megfelelő intézkedésekre tett javas-
latokat (2. számú melléklet).

b) A jelentést a vizsgálat befejezése után legké-
sőbb harminc nappal el kell készíteni.

11.4. Amennyiben több szakági csoport szak- 
vagy célvizsgálatai ugyanazon intézményre irá-
nyulnak, úgy a vizsgálatok eredménye – az adott 
szakági vezető felügyelők által egyeztetett – 
egységes szerkezetű, közös jelentésben összeg-
zendő.
A szakfelügyelői jelentés továbbítása
a) A 10.1. pont szerinti szak- vagy célvizsgá-

lat esetén az illetékes vezető szakfelügyelő 
az aláírással hitelesített, papíralapú jelentés 
egy példányát a vizsgált intézménynek, egy 
példányát pedig a tulajdonosnak, fenntartó-
nak, illetve az általa a vizsgálat megkezdése-
kor megjelölt szerv(ek)nek közvetlenül küldi 
meg.

b) E jelentés egy aláírással hitelesített papíralapú 
példányát, valamint annak elektronikus hor-
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dozón (flopin) rögzített másolatát a szakfel-
ügyelők – a vezető szakfelügyelők közremű-
ködésével – a Múzeumi Főosztályra is továb-
bítják, tájékoztatás és esetleges további intéz-
kedések kezdeményezése céljából.

c) A 10.2. pont szerinti átfogó intézményi, illet-
ve megyei, valamint a 10.3. pont szerinti or-
szágos témavizsgálat vagy felmérés esetén a 
szakfelügyelői jelentés érintetteknek való meg-
küldése a Múzeumi Főosztály feladata. Ennek 
megfelelően az elkészült jelentések három pa-
píralapú, aláírással hitelesített példányát, va-
lamint annak elektronikus hordozón (flopin) 
rögzített másolatát az illetékes vezető szakfel-
ügyelők a főosztálynak küldik meg.

12. Amennyiben a szakfelügyelők éves munká-
juk során bárhol a kulturális javakat súlyosan ve-
szélyeztető vagy károsító jelenséget, helyzetet ta-
pasztalnak, azt vezető szakfelügyelőjük közremű-
ködésével soron kívül jelzik a Múzeumi Főosz-
tálynak, illetve intézkedést kezdeményeznek. Az  
intézkedés szakfelügyelői kezdeményezése a tar-
talomra irányuló szakmai állásfoglalás (feltárt 
súlyos problémák, hiányosságok szakmai meg-
oldásának javaslata), a szükséges további intéz-
kedések elindítását a Múzeumi Főosztály végzi, 
az intézménnyel és a fenntartóval kapcsolatba 
lépve.
13. A szakági összefoglaló jelentés
13.1. A vezető szakfelügyelők az előző évben 
végzett munkáról, az abból levonható következ-
tetésekről és az ezek alapján tett javaslatokról 
– az egységes tartalmi és szerkezeti követelmé-
nyeknek megfelelő (2. számú melléklet) – szak-
ági összefoglaló jelentést készítenek. Az össze-
foglaló ismerteti a végzett munkát, képet ad a 
szakág helyzetéről, elemzi a leszűrt tapasztala-
tokat, észrevételeket, és javaslatokat tesz a szak-
mai munka színvonalának emelésére. A vezető 
szakfelügyelőkhöz év közben eljuttatott szakfel-
ügyelői jelentések az összefoglaló mellékletét ké-
pezik.
13.2. A szakági összefoglaló jelentés aláírással 
hitelesített papíralapú egy példányát, valamint 
annak elektronikus hordozón (flopin) is rögzí-
tett másolatát – a tárgyévi munkatervjavaslattal 
együtt – minden év január 31-ig nyújtják be a Mú-
zeumi Főosztályra.

14. Szakfelügyeleti egyeztetőfórumok
A szakfelügyelet éves munkatervének összeállí-
tását, időarányos teljesítését és a munka meg-
felelő koordinációját egyeztető munkaértekez-
letek segítik.
14.1. A szakági munkacsoportok belső, évközi  
egyeztető értekezleteit – saját hatáskörében – a 
szakági vezető felügyelő hívja össze, az általa szük-
ségesnek ítélt gyakorisággal.
14.2. A Múzeumi Főosztály szervezésében a szak-
ági vezető felügyelők részére negyedévenként leg-
alább egy alkalommal,
14.3. a szakfelügyelet teljes köre részére évente 
egy alkalommal kerül sor egyeztető értekezlet 
megtartására.

V. 
A szakfelügyeleti tevékenység minisztériumi 
irányítása és segítése

1. A szakfelügyelet tevékenységének a IV. 1. pont 
szerinti szakmai irányításával és koordinálásával 
összefüggő feladatokat a Múzeumi Főosztály – 
a főosztályvezető által, az egyes szakági csopor-
tok szerint – kijelölt szakreferensei látják el (1. 
számú melléklet).
2. A szakági referens irányítási és koordinálási 
feladatkörében:
2.1. részt vesz az éves munkatervi javaslatok véle-
ményezésében és a munkaterv véglegesítésében;
2.2. a rendelkezésre álló dologi előirányzatok 
szakági felosztásában;
2.3. figyelemmel kíséri, segíti az illetékességébe 
tartozó szakági csoport éves munkáját, és szük-
ség szerint egyeztet a vezető felügyelővel;
2.4. figyelemmel kíséri és véleményezi a beérke-
zett vizsgálati anyagokat, jelentéseket, továbbá 
ellátja az azokkal összefüggő minisztériumi igaz-
gatási feladatokat;
2.5. indokolt esetben soron kívül kezdeménye-
zi a vezető felügyelőnél az illetékességébe tarto-
zó szakági csoport egyeztető értekezletének ösz- 
szehívását;
2.6. részt vesz a IV. 13. pont szerinti évközi egyez-
tető értekezleteken.
3. A Múzeumi Főosztály – a szakfelügyelők szak-
igazgatási ismereteinek szinten tartása és fejlesz-
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tése érdekében – szükség szerinti gyakorisággal 
továbbképzést szervez.
4. A Múzeumi Főosztály – az 1–3. pontokban 
meghatározott feladatain túlmenően – a szakfel-
ügyelet ügyviteli feladatainak segítésére
4.1. adminisztrációs hátteret,
4.2. a vizsgálati tevékenység hatékonyságának nö-
velése érdekében pedig – a tárca rendelkezésére 
álló, az adott vizsgálatokhoz szükséges adatokat 
tartalmazó szakfelügyeleti információs rendszer 
(a továbbiakban: intézményi adatlapok) segít-
ségével – kiindulási adatszolgáltatást nyújt, egy, 
a célfeladattal megbízott munkatársa (a továb-
biakban: szakfelügyeleti titkár) útján.
5. A szakfelügyeleti titkár feladata a főosztályi 
szakági referensekkel együttműködve:
5.1. a szakfelügyelet működésével összefüggő, 
napi ügyviteli feladatok ellátása,
5.2. szükség szerinti évközi technikai kapcsolat-
tartás a szakági vezető szakfelügyelőkkel,
5.3. az intézményi adatlapok kezelése, folyama-
tos adatfeltöltése, mely adatok frissítésében és 
kiegészítésében (aktualizálás) a szakfelügyelet is 
közreműködik (3. számú melléklet),
5.4. a vezető szakfelügyelők, illetve felügyelők ál-
tal jelzett, a munkaterv szerinti vizsgálatokhoz 
szükséges intézményi adatlapkérések teljesítése 
és egyéb, technikai jellegű segítség nyújtása.

Budapest, 2005. május 
 Dr. Vígh Annamária
                                   főosztályvezető

�. számú melléklet

A muzeológiai szakfelügyelet tagjai  
(2005–2007)

1. Régészeti muzeológia
Dr. Szatmári Imre megyei igazgató (Békés Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága)
Dr. Endrődi Anna osztályvezető (Budapesti Tör-
téneti Múzeum)
Dr. Gerelyes Ibolya főosztályvezető-helyettes (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Mesterházy Károly főosztályvezető-helyettes 
(Magyar Nemzeti Múzeum)

Dr. Palágyi Sylvia osztályvezető (Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém)
Pusztai Tamás osztályvezető (Herman Ottó Mú-
zeum, Miskolc)
Dr. Torbágyi Melinda főosztályvezető (numiz-
matika, Magyar Nemzeti Múzeum)

Kapcsolattartó: Holport Ágnes, dr. Hatházi Gá-
bor

2. Képző- és iparművészeti muzeológia
Verő Mária muzeológus (Szépművészeti Mú-
zeum)
Dr. Dobrik István igazgató (Miskolci Galéria)
Sárkány József osztályvezető (Janus Pannonius 
Múzeum, Pécs)
Dr. Szipőcs Krisztina osztályvezető (Kortárs Mű-
vészeti Múzeum – Ludwig Múzeum, Budapest)
Dr. Vámos-Lovay Zsuzsanna főigazgató-helyet-
tes (Iparművészeti Múzeum)
Dr. Zwickl András muzeológus (Magyar Nemzeti 
Galéria)

Kapcsolattartó: Török Petra

3. Új- és legújabb kori történeti muzeológia
Fűrészné Molnár Anikó igazgató (Tatabányai 
Múzeum)
Demeter Zsuzsa főmuzeológus (Budapesti Tör-
téneti Múzeum)
Gönczi Ambrus gyűjteményvezető (Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény)
Dr. Holló Szilvia megyei igazgató (Komárom-
Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága)
Dr. Kapronczay Károly főigazgató (Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)
Dr. Kedves Gyula főigazgató-helyettes (Hadtör-
téneti Múzeum)

Kapcsolattartó: dr. Nagy László Gábor

4. Néprajzi és agrártörténeti muzeológia
Dr. Viga Gyula megyei igazgatóhelyettes (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazga-
tóság)
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Dr. Balázs György főigazgató-helyettes (Néprajzi 
Múzeum)
Dr. Bodó Sándor főigazgató (Budapesti Törté-
neti Múzeum)
Dr. S. Laczkovits Emőke (Laczkó Dezső Mú-
zeum, Veszprém)
Séra Lászlóné dr. Szacsvay Éva (Néprajzi Mú-
zeum)
Varga Lászlóné dr. Szathmári Ibolya megyei igaz-
gató (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgató-
sága)
Dr. Oroszi Sándor főosztályvezető (Mezőgazda-
sági Múzeum)

Kapcsolattartó: Csiszér Dóra

5. Szabadtéri néprajzi muzeológia
Dr. Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, Szentendre)
Dr. Páll István igazgató (Sóstói Múzeumfalu)
Tánczosné dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyet-
tes (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)

Kapcsolattartó: Csiszér Dóra

6. Természettudományi muzeológia
Dr. Kecskeméti Tibor ny. főigazgató-helyettes 
(Magyar Természettudományi Múzeum)
Dr. Fűköh Levente igazgató (Mátra Múzeum, 
Gyöngyös)
Dr. Hably Lilla főosztályvezető (Magyar Termé-
szettudományi Múzeum)
Dr. Pap Ildikó főosztályvezető (Magyar Termé-
szettudományi Múzeum)
Dr. Sziráki György főmuzeológus (Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum)

Kapcsolattartó: Holport Ágnes

7. Műszaki és technikatörténeti muzeológia
Dr. Bencze Géza főigazgató-helyettes (Országos 
Műszaki Múzeum)
Dr. Katona András főigazgató (Közlekedési Mú-
zeum)

Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet igazgató (Köz-
ponti Bányászati Múzeum, Sopron)
Tóth János igazgató (Magyar Olajipari Múzeum, 
Zalaegerszeg)

Kapcsolattartó: dr. Nagy László Gábor

8. Színház-, zene- és irodalomtörténeti  
muzeológia
Dr. Csorba Csilla főigazgató-helyettes (Petőfi 
Irodalmi Múzeum)
Bardi Terézia főmuzeológus (Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet)
Dr. Birck Edit ny. főosztályvezető (Petőfi Irodal-
mi Múzeum)
Eckhardt Mária igazgató (Liszt Ferenc Emlék-
múzeum és Kutatóközpont)
Horváthné Bagó Ilona főosztályvezető-helyettes 
(Petőfi Irodalmi Múzeum)

Kapcsolattartó: dr. Vígh Annamária

9. Múzeumi műtárgyvédelem
Eckné Nagy Katalin főrestaurátor (Iparművé-
szeti Múzeum)
Deák Endre osztályvezető (Dobó István Vármú-
zeum, Eger)
Földessy Péter főosztályvezető (Magyar Nemze-
ti Múzeum)
Illyés Endréné osztályvezető (István király Mú-
zeum, Székesfehérvár)
Koncz Pál osztályvezető (Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém)
Mravik Lászlóné Kovács Petronella főrestaurátor 
(Magyar Nemzeti Múzeum)

Kapcsolattartó: Holport Ágnes

10. Múzeumi közművelődés
Káldy Mária igazgató (Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum, Szentendre)
Dr. Csizmaziáné Lipták Mária osztályvezető (Mó-
ra Ferenc Múzeum, Szeged)
Juhász Sándor főosztályvezető (Magyar Nemze-
ti Múzeum)
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Dr. Vásárhelyi Tamás főigazgató-helyettes (Ma-
gyar Természettudományi Múzeum)

Kapcsolattartó: Török Petra

11. Múzeumi informatika
Dr. Rezi Kató Gábor főigazgató-helyettes (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Bíró Katalin főmuzeológus (Magyar Nem-
zeti Múzeum)
Munkácsy Gyula főosztályvezető-helyettes (Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)
Dr. Rajczy Miklós főmuzeológus (Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum)

Kapcsolattartó: dr. Nagy László Gábor

12. Múzeumi könyvtárak, könyvgyűjtemények
Dr. Püski Anikó főosztályvezető (Petőfi Irodal-
mi Múzeum)
Tiszavári Ferencné főosztályvezető (Iparművé-
szeti Múzeum)

Kapcsolattartó: dr. Hatházi Gábor

13. Egyházi gyűjtemények
Hajtó Aurélné dr. Kolba Judit ny. főmuzeoló-
gus (Magyar Nemzeti Múzeum)
Dr. Lovag Zsuzsa ny. főigazgató (Iparművészeti 
Múzeum)

Kapcsolattartó: Csiszér Dóra

Koordinációs feladatok: dr. Hatházi Gábor

2. számú melléklet

A) Szempontok a szakfelügyeleti munkaterv 
összeállításához

1. A csoporton belüli munkamegosztás  
(az egész ciklusra)

Elképzelhető:
– területi alapon (megye, régió stb.),
–  témánként (csoporton belüli szűkebb szakte-

rületek szerint),
–  intézménytípusonként (szakmai besorolás sze-

rinti országos, országos szak-, megyei stb.).
A felosztás tükrözze, hogy összességében hány 
intézmény tartozik a csoport illetékességi köré-
be, és hogy azok miként oszlanak meg a tagok 
között (az ellenőrizhető, számon kérhető fele-
lősség érvényesítése érdekében).

2. Az egész ciklust átfogó munkaterv

A fő célkitűzések, feladatok, fontosabb szakmai 
témák átfogó, koncepcionális meghatározása: 
Tartalmában ez szakáganként változó, az adott 
szakcsoport szakmai kompetenciájába tartozó 
tervezési elem (különös tekintettel a szakfel-
ügyeleti csoportok közvetlen hatáskörébe tarto-
zó szak- és célvizsgálatokra), mely kiegészülhet 
a Múzeumi Főosztály által javasolt esetleges át-
fogó intézményi, illetve megyei vizsgálatokkal, 
valamint országos témavizsgálatokkal vagy fel-
mérésekkel.
(Tematikai példák: az Alfa program figyelem-
mel kísérése, segítése; az előző ciklus vizsgálatai 
nyomán létrejött intézkedési tervek végrehaj-
tásának figyelemmel kísérése, gyűjteményezési 
tervek, gyűjteménygyarapítási stratégiák; a nyil-
vántartás helyzete, a számítógépes nyilvántartás 
tervei; a műtárgyvédelem helyzete, megelőző ál-
lagvédelem stb.)

3. Éves munkaterv

A koncepcionális ciklusterv időarányos teljesí-
tésének az adott évre lebontott terve (új ciklus 
nyitó éve esetén, új szakfelügyelők belépésekor 
ez általános felmérés is lehet).
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Fő elemei:
– A tervezett ellenőrzések ütemezése. A vizs-

gált intézmények, vizsgálati fajták, határidők 
és felelősök feltüntetésével történő bontás, a 
más csoportokkal való összehangolás, egyez-
tetés mellett.

– A kapcsolódó dologi (utazási és szállás-, eset-
leg postai, telefon- stb.) költségek pénzügyi 
terve bontva, majd összesítve.

– Negyedévenkénti szakági szakmai egyeztető 
értekezletek ütemezése (az elvégzett és ter-
vezett ellenőrzések szervezési kérdéseiről, a 
pénzügyi adminisztráció bonyolítására stb.).

– „Szabad kapacitás” tervezése a Múzeumi Főosz-
tály eseti felkérésére történő szakértői felada-
tok elvégzéséhez (működési engedélyek hely-
színi szemléi, pályázati bírálati munka stb.).

– A Múzeumi Főosztály felé jelentkező szakfel-
ügyeleti igények, javaslatok, észrevételek (műkö-
dési problémák, szakfelügyeleti titkársággal 
való együttműködés részletei, infrastrukturá-
lis igények, „továbbképzés” jellegű előadások, 
„szakmai napok” témái).

B) Szempontok a szakfelügyeleti  
vizsgálatokhoz

Az alábbiakban felmerülő vizsgálati szempontok 
az előző szakfelügyeleti ciklus jelentéseiben me-
rültek fel. Egységes szerkezetben való közre-
adásuk és ajánlásuk a különböző szakcsopor-
tok egymástól – tartalmában és szerkezetében – 
igen gyakran eltérő jelentéseinek egységesíté-
sét s jobb hasznosulását szolgálja. Az adatok a 
3. számú melléklet szerinti szakfelügyeleti adat-
bázisban – részben – rendelkezésre állnak, így 
azok értelemszerűen alkalmazandók.

Általános adatok

Az intézmény
– neve
– székhelye
– telefon, fax, e-mail
– szakmai besorolása
–  tulajdonosa (név, cím, kapcsolattartó személy 

és elérhetősége)

–  fenntartója (név, cím, kapcsolattartó személy 
és elérhetősége)

– vezetője

Alapító okirat
A működési engedély száma, a kiadás éve, eset-
leges feltételek
Szervezeti és működési szabályzat, munkaköri 
leírások

Statisztikai adatközlési kötelezettségek teljesí-
tése
Munkatervek, munkajelentések rendszeressége

Szervezeti egységek, gyűjtemények általános 
értékelése, helyzete (országos összehasonlí-
tás), belső arányok, kiemelkedő értékű együt-
tesek

Az épület
– tulajdoni viszonyai
– állaga, infrastrukturális ellátottsága
–  méretek, alapterületek, beosztás – a funkciók-

hoz viszonyítva

Gazdálkodási adatok az éves költségvetés alap-
ján
–  bevételek (fenntartói támogatás, pályázatok, 

más átvett pénzeszközök, saját bevétel – azon 
belül jegybevétel)

–  kiadások (azon belül szakmai dologi keretek: 
gyűjteménygyarapításra, állagvédelemre, tudo-
mányos munkára, kiállításokra, közművelődés-
re, PR és marketing stb.)

Muzeológiai munka

Gyűjtemények és nagyságuk

Gyűjteménygyarapítás
– feltárás
– megelőző feltárások helyzete
– gyűjtés
–  vásárlás (mennyiség, minőség, arányok, viszo-

nyuk a felhasznált gyűjtőnapokhoz, a gyűjtő-
körhöz)

– ajándékozás
– csere
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A valós gyűjtőterület megfelel-e a működési en-
gedélynek?
Van-e szerzeményezési bizottság?
Van-e gyűjtési terv? Milyen a viszonya a gyakor-
lathoz?

Nyilvántartás
– gyarapodási napló használata, minősége
– a hagyományos leltározás helyzete, szakmai 

minősége
– a leírókartonok mennyisége (százalékos arány), 

fényképpel való ellátottságuk, szakmai minő-
ségük

– mutatórendszerek
– egyéb nyilvántartások (szekrénykataszter, dup-

lumnapló, letéti, kölcsönzési, mozgatási stb. 
naplók használata)

– a számítógépes nyilvántartás helyzete
– akkreditált programmal vezetett nyilvántartás 

(és a program neve)

Az adattár helyzete, struktúrája; adattározás

Raktári megőrzés
–  a raktárak állapota (klimatikus viszonyok, ren-

dezettség stb.), mérete, telítettsége, távolsága
 –  tárolóbútorokkal, eszközökkel való ellátottság
 – átmeneti raktár
 – a megelőző állagvédelem helyzete

Revíziók folyamatossága, tervezettsége; selejtezés
A tárgymozgatás eszközei, adminisztrációja
Kölcsönzések, letétek

Műtárgyvédelem
– a megelőző állagvédelem helyzete a raktára-

kon kívül (kiállításokon, szállításkor stb.)
– a restaurálás (konzerválás, tisztítás), prepará-

lás helyzete – mennyiségi adatok, gyűjtemé-
nyek közötti arányok, az adminisztráció sza-
bályszerűsége, műszerekkel, vegyszerekkel, esz-
közökkel való ellátottság

Vagyonbiztonság, őrzésvédelem
– elektronikus
– mechanikus
– élő erő
– teremőrzés

Tudományos kutató- és publikációs  
tevékenység

Fontosabb témák, feldolgozások (cím szerint), 
finanszírozásuk forrása

Publikációk
– megjelent kötetek (saját, illetve külső kiadás-

ban)
– megjelent tanulmányok, cikkek (saját, illetve 

külső kiadásban)
– előadások, poszterek
– leadott kéziratok
Konferenciák, tanácskozások szervezése, illetve 
részvétel ezeken
Kutatónapok száma, eredményessége
Van-e tudományos tanács, tudományos titkár-
ság (működésük, szerepük)

Gyűjtemények külső kutathatósága, kutatószol-
gálat, kutatók száma

Szakkönyvtár működtetése

Tudományos közéleti tevékenység

Nemzetközi kapcsolatok
– intézményi
– egyéni
– rendezvényeken való eseti részvétel

Közművelődés, közönségkapcsolatok

Kiállítások
– állandó (címek, mikor nyíltak, tartalmuk és 

állapotuk értékelése, forrásuk)
– időszaki (címek, mikor nyíltak, tartalmuk és 

állapotuk értékelése, forrásuk)
– vándor (címek, mikor nyíltak, tartalmuk és 

állapotuk értékelése, forrásuk)
– a kiállításpolitika általános értékelése
A kiállításhoz kapcsolódó propaganda- és isme-
retterjesztő anyagok (plakát, szórólap, katalógus, 
vezető stb.)
Nyitvatartási idő, jegyárak
Látogatók
– száma (kiállításonként)
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– összetétele (fizető, kedvezményes, díjmentes, 
diák stb.)

Tárlatvezetések száma

Ismeretterjesztő
– előadások
– cikkek, publikációk
Szakkörök, táborok
Baráti kör
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Egyéb rendezvények, vetélkedők
PR-tevékenység (reklám, médiakapcsolatok, mé-
diamegjelenések száma)

Információ, közönségszolgálat
Múzeumi bolt
Büfé, kávézó
Mozgáskorlátozottakat szolgáló felszerelések
Honlap vagy más elektronikus szolgáltatás

Személyzeti helyzet

Szakalkalmazottak száma, képzettsége, szakte-
rülete
– muzeológusok
– restaurátorok
– közművelődési alkalmazottak
– könyvtárosok, adattárosok
– informatikusok
– egyéb szakalkalmazottak
– tudományos fokozatok

Gyűjteménykezelők száma, beosztása

Nem szakalmazottak (gazdasági, technikai stb. 
dolgozók száma)

Személyi változások (kilépés, nyugdíjba vonulás, 
belépés stb.)

Továbbképzésben, nyelvtanfolyamokon stb. részt 
vevők száma

Közép- és felsőoktatásban oktatók (az intézmény 
megnevezésével)

Általános személyzeti helyzet, értékelés

Korábbi szakfelügyeleti észrevételek, illetve a 
megtett intézkedések és azok eredményessége

Egyéb, sajátos problémák

�. számú melléklet

A szakfelügyeleti adatbázis adatszerkezete

Tájékoztató

Az adatbázis alapvetően a vizsgálatot végző szak-
felügyelők informálását szolgálja. Ennek megfe-
lelően az adatbázis I–II. és IV. egységeit elsődle-
gesen a Múzeumi Főosztály szolgáltatja, szakfel-
ügyeleti titkára útján. A vizsgálatokat végző fel-
ügyelők feladata ezen adategységekkel kapcso-
latban legfeljebb az adatok esetleges változásai-
ra való rákérdezés, az adatpontosítás, amennyi-
ben az szükséges. A III. egység az, amelyet – a 
konkrét szakfelügyeleti vizsgálat keretében, a 
célirányosan vizsgált gyűjtemények és/vagy ki-
állítások esetében – a szakfelügyelő tölt fel ada-
tokkal (ezen esetekben minden önálló kiállítás 
vagy gyűjtemény esetében külön töltendő fel ada-
tokkal).
Mivel újonnan felállított rendszerről van szó, az 
adatbázis első intézményi adatlapjait az egyes 
szakfelügyeleti csoportok munkatervei alapján 
(azok végleges elfogadása után) készíti elő a szak-
felügyeleti titkár, melyeket a vizsgálatra induló 
szakfelügyelő előzetesen kikérhet.
Az adott vizsgálat lezárulása után az új adatok-
kal bővülő adatlapot kérjük a felügyeleti jelen-
téshez mellékelni, hogy az új információk az 
adatbázisba bekerülhessenek.

I. Azonosító adatok

Múzeum neve
Megye
Település
Statisztikai kód
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II. Intézményi alapadatok

Cím
Telefon
Fax
E-mail
Honlap
Az intézmény vezetője

Alapító okirat van/nincs
Működési engedély (ME) száma
ME kiadásának éve
ME-feltételek
Szervezeti és működési szabályzat van/nincs
Gyűjtőkör
Gyűjtőterület
Szakmai besorolás

A tulajdonos neve
A tulajdonos címe
A tulajdonos kapcsolattartója
A tulajdonos kapcsolattartójának elérhetősége

A fenntartó neve
A fenntartó címe
A fenntartó kapcsolattartója
A fenntartó kapcsolattartójának elérhetősége

Szakalkalmazottak száma
Közalkalmazotti státusban lévő szakalkalmazot-
tak száma
Egyéb alkalmazottak száma
Közalkalmazotti státusban lévő egyéb alkalma-
zottak száma

Gyűjtemények száma a múzeumban

Leltározott, egyedileg nyilvántartott műtárgyak 
száma
Leltározott, egyedileg nyilvántartott műtárgyak 
száma a számítógépes leltárkönyvben
Leltározott, szekrénykataszterben nyilvántartott 
műtárgyak száma
Leltározott, szekrénykataszterben nyilvántartott 
műtárgyak száma a számítógépes leltárkönyvben
Leltározatlan műtárgyak
Leírókartonok százalékos aránya
Fotózott kartonok százalékos aránya

Digitális adatok százalékos aránya
Digitális fotók százalékos aránya

Akkreditált számítógépes program neve

Kiállítások száma a múzeumban
Állandó kiállítások:
– megnevezése
– nyitásának ideje
– szakága
– látogatószám
Időszaki kiállítások:
– megnevezése
– szakága
– látogatószáma
Látogatószám
Teljes árú jegyet vásárlók
Kedvezményes árú jegyet vásárlók
Ingyenes látogatók
Diákok

Állományvédelmi adatok
(Később kidolgozott struktúrában, javasolt pa-
raméterek: raktárnagyság [négyzetméter], táro-
lási és őrzési infrastruktúra, százalékos betelt-
ség, fejlesztési igény nagyságrendje, restaurált-
sági állapotok stb. főbb mutatószámai)

Jelentési kötelezettségek
– statisztikai jelentés
– éves munkaterv
– éves munkajelentés

III. Szakfelügyeleti adatok

A szakág megnevezése
A szakfelügyeleti vizsgálat ideje
A szakfelügyelő neve

Vizsgált gyűjtemény
Alapadatok
– A gyűjteményben dolgozó muzeológusok 

száma
– A gyűjteménykezelők száma
– A gyűjteményben őrzött műtárgyak száma
– A gyűjtemény gyarapodása a legutóbbi vizsgá-

lat óta
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– A gyűjtemény tárgyainak hány százaléka van 
kiállításban?

– A gyűjteményt használó kutatók száma, évente

Leltározottsági adatok
– Leltározott, egyedileg nyilvántartott műtárgyak 

száma
– Leltározott, egyedileg nyilvántartott műtárgyak 

száma számítógépes leltárkönyvben
– Leltározott, szekrénykataszterben nyilvántar-

tott műtárgyak száma
– Leltározott, szekrénykataszterben nyilvántartott 

műtárgyak száma számítógépes leltárkönyvben
– Leltározatlan műtárgy
– Leírókartonok száma
– Fotózott kartonok száma
– Digitális adatok száma
– Digitális fotók száma
– Gyűjteményi szakkatalógus van/nincs

Revíziós adatok
– utolsó lezárt revízió éve
– revízió folyamatban van/nincs

Állományvédelmi adatok

Az aktuális vizsgálat főbb megállapításai

Vizsgált kiállítás
Állandó kiállítás
– megnevezése
– nyitásának időpontja
– szakága
– látogatószám
Időszaki kiállítás
– megnevezése
– szakága
– látogatószám

Állományvédelmi adatok

Az aktuális vizsgálat főbb megállapításai

IV. Kapcsolódó dokumentumok

A korábbi ellenőrzések főbb megállapításai

Szakfelügyeleti összefoglaló jelentések a múze-
umról

Adminisztratív intézkedések a NKÖM Mú-
zeumi Főosztályán

Pályázati adatok
– a pályázati támogatás forrása
– a pályázati támogatás éve
– a pályázati támogatás célja
– a pályázati támogatás összege

Egyéb megjegyzés

The Statutes of the Museum 
Inspectorate

The Museum Inspectorate is a body which con-
trols, assesses and counsels chartered muse-
ums and collections under the auspices of the 
Ministry of Cultural Heritage in order to im-
prove professional standards within these insti-
tutions. The Statutes state its objectives and re-
sponsibilities divided according to its author-
ity as a supervisory or reporting and counsel-
ling organisation. The Statutes prescribe the 
authority, structure and composition of con-
tributors, the structure, the resources and the 
operations of the body, including the responsi-
bilities of the inspectors, the different types of 
supervision and reports, and the procedures to 
be followed. The appendices include the list of 
inspectors and also guidelines for documenta-
tion for work schedule,  recording the findings 
of supervision and creating the database.


