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A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
2016. évi szakmai beszámolója

1/ Múzeumigazgatói pályázatok során a véleményező bizottságokban való részvétel


Janus Pannonius Múzeum – Ábrahám Levente



Móra Ferenc Múzeum – Rosta Szabolcs



ÖVO Nagy Gyula Területi Múzeum – Rosta Szabolcs



Szent István Király Múzeum – Kaján Imre



Damjanich János Múzeum – Végh Katalin



Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum – Kaján Imre (2017)



Wosinsky Mór Megyei Múzeum – Ábrahám Levente (2017)



Jósa András Múzeum – Pusztai Tamás (2017)



Marcali Múzeum – Kaján Imre

2/ Jogszabály-tervezetek véleményezése


Ajánlás a „revíziós rendelet” végrehajtásához



A közgyűjteményi terület rendelkezésére álló elégtelen NKA forrásokkal kapcsolatban Balog Zoltán
miniszter úrnak írt vélemény – 2016. 02.



Állásfoglalás életpálya-modell ügyben



Örökségvédelem
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló előterjesztés véleményezése – 2016. 04.
A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges
befogadásáról szóló EMMI rendelet tervezetről vélemény – 2016. 07. 04.
Levél múzeumok szerepvállalása a régészeti feladatellátásban témában a kult. örökségvédelemért
felelős helyettes államtitkár által tartott egyeztetés összegzéséről – 2016.10. 14.



Az MVMSZ véleménye a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2016. novemberi (ill. annak a
múzeumi szakterületet érintő) tervezetéről – 2017. 01. 19.



Az 2014-2020 EU-ciklus múzeumokat érintő pályázatairól - EFOP pályázatok–2016. 09. 20.



A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítási tervezetéről (különösen az integrált intézmények létrehozásának

szándékáról) - 2017. 04.


A múzeumok és gyűjtemények védelméről, fejlesztéséről, sokszínűségéről és a társadalomban
betöltött szerepükről szóló UNESCO ajánlás véleményezése a szakmai szervezetek közös aláírásával
– 2016. 09.

3/ Bizottsági munkában történő részvétel


Megyei Jogú Városok Szövetsége – Kaján Imre



Év Múzeuma pályázat – Végh Katalin



Életpálya modell – Nagy-Molnár Miklós



Múzeumpedagógiai Nívódíj – Pató Mária



Móra Ferenc-díj adományozására javaslatot tevő bizottság - Horváth László (2017)

4/ Bírósági változásbejegyzési kérelem elkészítése, benyújtása a Székesfehérvári Törvényszékhez.


2016. február



2016. július



2016. október

5/ MVMSZ ügyvitel átadás-átvételi eljárás lefolytatása


A Ferenczy Múzeumban 2015 végén átadásra kerültek az alapdokumentumok, eszközök, azonban a
pénzügyi átadás-átvételre (iratanyag, pályázati anyagok, pecsétek, számlatömbök, stb.) 2016
márciusában került sor.

6/ A 2016. évi NKA támogatással kapott kiadványokat két ütemben átvettük, a tagintézmények a
Közgyűlések során (2016. május és október) átvették.
7/ Az u.n. „Országleltár projektben” való vidéki múzeumi érintettség okán a MNV Zrt. és a Priv-Dat Kft.
általi digitalizálás kapcsán írt véleményünket a minisztérium felé továbbítottuk. A minisztériumban történő
személyes egyeztetések után (2017. 06.05.) megnyugtató választ kaptak a megyei hatókörű múzeumok a
digitalizálási eljárásról, amit minden tagintézménybe eljuttattunk. A Program I. fázisának 2017. január 20-án
tartott záróeseményén a Nemzeti Kulturális Vagyon Lenyomat rendszer bemutatása mellett az MNV Zrt.
jóvoltából múzeumi hasznosításra megkaptuk az elvégzett munka eredményeként létrejött elektronikus képi
állományokat (alapleltári nyilvántartások szkennelt képei, műtárgy fotók). Az átadott elektronikus képek a
megyei hatókörű városi múzeumoknak mind kulturális, mind ismeretterjesztő, mind szakmai tevékenységeik
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elvégzésében támogatást nyújtanak.
Ezt követően levelet írtunk az MNV Zrt.-nek s jóváhagyását kértük a képi állományok és adatok másodlagos,
múzeumi belső szakmai célokra történő felhasználásához. Az átvett képeket a múzeumok elektronikus
kommunikációs felületeiken, kiadványok illusztrációjaként és kiállításokon használhatnák.
8/ A szervezet bankszámláját megszüntettük és a Kecskeméti OTP-ben nyitottunk újat, a Szövetség
tartozásainak kifizetése megtörtént.
9/ NKA pályázatok


NKA regisztráció módosítás, új megbízott (a szervezet titkára) bejelentése.



4301-02-0006/16 azonosító számú pályázat benyújtása - 760 000 Ft támogatási összeg
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 2016. évi működési támogatása. Elszámolás benyújtva.



A 2015/ N2182 azonosító számú pályázat benyújtása - 3 000 000 Ft támogatási összeg.
Gyűjteményi célok és lehetőségek a vidéki múzeumokban – országos szakmai konferencia rendezése
és összefoglaló módszertani kiadvány megjelentetése a megyei hatókörű és területi múzeumok
részvételével, a minisztérium szakmai felügyelete mellett. Megvalósítási szakaszban van.



4301-02-0016/16 azonosító számú pályázat benyújtása – 240 000 Ft támogatási összeg.
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 2016-17. évi programjainak támogatása.

Elszámolás

benyújtva.
10/ Elnökségi ülések


2016. 01. 26. Budapest



2016. 05. 25. Kecskemét



2016. 10. 4-5. Szolnok

11/ Közgyűlések


2016. 05. 25. Kecskemét



2016. 10. 4-5. Szolnok

12/ Új tagok felvétele


„Matrica” Múzeum és Régészeti Park, területi múzeum. Képviseli: Vicze Magdolna



Tragor Ignác Múzeum, területi múzeum. Képviseli: Forró Katalin



Kiskun Múzeum, területi múzeum. Képviseli: Mészáros Márta
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Keceli Helytörténeti Gyűjtemény, közérdekű muzeális gyűjtemény. Képviseli: Benyák Ferenc



Tiszazugi Földrajzi Múzeum, szakmai besorolása: területi múzeum. Képviseli: Béres Mária



József Attila Múzeum, szakmai besorolása: területi múzeum. Képviseli: Szikszai Zsuzsanna

13/ A közgyűlés döntése értelmében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagjainak alkalmazottai egy a
munkáltató által kiállított „Igazolással” léphetnek be a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagjai muzeális
intézményekbe.

Két

országos

múzeum csatlakozott

a

kezdeményezéshez,

az

OKSZ azonban

megkeresésünkre nem reagált.
14/ Együttes ülések a négy országos szervezet elnökségével
•

8 fős „Operatív testület” létrehozása a mindenkori elnökök és titkárok részvételével

•

Témák: Ingyenes belépés a múzeumokba, NKA delegálás, életpálya modell, UNESCO állásfoglalás.

Kecskemét, 2017. 04. 25.

Kaján Imre
elnök
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