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1/ Múzeumigazgatói pályázatok során a véleményező bizottságokban való részvétel  

• Bajai Türr István Múzeum igazgatói pályázatának szakmai bíráló bizottságában. 2017. 05. 

 Dr. Rosta Szabolcs 

• Kemenes Vulkánpark igazgatói pályázat bíráló bizottsági tagsága.2017. 02.  

 Dr. Csapláros Andrea 

• Jósa András Múzeum igazgatói pályázat bíráló bizottsági tagsága. 2017. 02.  

 Dr. Pusztai Tamás 

• Wosinszky Mór Megyei Múzeum igazgatói pályázat bíráló bizottsági tagsága.   

 Dr. Ábrahám Levente 

• Rippl-Rónai Múzeum igazgatói pályázat bíráló bizottsági tagsága. 2017. 03.  

 Kaján Imre 

• Kuny Domokos Múzeum igazgatói pályázat bíráló bizottsági tagsága. 2017. 06.  

 Dr. Horváth László 

 

2/ Jogszabály-tervezetek véleményezése 

 Bérfeszültség kérdésben Hoppál Mihály államtitkár úr megkeresése. 2017. 02. 

 Az MVMSZ véleménye a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (ill. annak a múzeumi 

szakterületet érintő) tervezetéről – 2017. 01. 19. 

 Jogszabály véleményezés: kult. alapellátást szolgáló szervek integrálása. A muzeális 

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

törvény módosítási tervezetéről (különösen az integrált intézmények létrehozásának 

szándékáról) - 2017. 04. 

 Jogszabály véleményezés 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 módosításáról. Két alkalommal, 2017 májusában és októberében. 

 Az egyes kulturális tárgyú rendeletekről szóló előterjesztés véleményezése. 2017. 10. 
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3/ Bizottsági munkában történő részvétel  

 Az EMMI meghívására képviseltettük magunkat a Kubinyi pályázatok bíráló bizottságában. 

2017. júl.  

 Az EMMI meghívására részt vettünk a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

pályázat bíráló bizottságában – 2017. júl.  

 Részt vettünk a Múzeumpedagógiai Nívó Díj bíráló bizottságában. 2017. szept.  

 Év Múzeuma pályázat bíráló bizottsági tagsága. 2017. április.  

 Tag delegálása a Móra Ferenc díj bíráló bizottságába. 2017. 03.  

 Ásatási Bizottsági tagság 2 fővel. Folyamatos.  

 Tag delegálása a Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégiumba. 2017. 07. 

 

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

 A 2017. májusi kérelmet a Törvényszék nem vezette át. 

 2017. szeptember 12. A Törvényszék az Alapszabály módosítását elfogadta, 2017. 

szeptember 27-én kelt végzésében átvezette. Ezzel hatályát vesztette a legutolsó, 2012-ben 

kelt Alapszabály. 

 

5/ NKA pályázatok  

 4301-02-0006/16 azonosító számú pályázat- 760.000 Ft támogatási összeg a Magyar Vidéki 

Múzeumok Szövetsége 2016. évi működési támogatására. Az NKA 2017-ben elfogadta s 

lezárta. 

 A 2015/N2182 azonosító számú pályázat- 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. A pályázatot 2017-ben 

megvalósítottuk. Az NKA felé elszámoltunk, az NKA elfogadta s lezárta. 

 Az NKA a 2016. évben nyert 4301-02-0016/16 azonosító számú, 240 000 Ft 2016. évi 

működési támogatás pályázatot 2017-ben elfogadta s lezárta. 

 NKA pályázat benyújtása 2017. évi működés támogatására 760 000 Ft összegben, melyet 
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megnyertünk. Az NKA a pályázatot 2018 áprilisában elfogadta s lezárta. 

 

6/ Elnökségi ülések  

 2017. 03. 08. Visegrád 

 2017. 04. 25. Sopron 

 2017. 09. 12. Karcag 

 

7/ Közgyűlések  

 2017. április 25. Sopron Városháza  

 2017. szeptember 12. Karcag Városháza  

 

8/ Új tagok felvétele 

- Rendes tagfelvételi jelentkezést nyújtott be: 

 Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Béke 

sgt. 35., besorolása területi múzeum, képviseli: Dombi Ildikó igazgató) 

 Hajdúsági Múzeum (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1., besorolása

 területi múzeum, képviseli Szekeres Gyula igazgató) 

 Zempléni Múzeum (székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11., besorolása  területi 

múzeum, képviseli: Fazekasné Majoros Judit igazgató) 

 Marcali Múzeum (székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 5., besorolása: területi múzeum, 

képviseli: Vidák Tünde igazgató) 

 Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5., besorolása 

tematikus múzeum, képviseli: Kispálné Lucza Ilona igazgató),  

 

- Pártoló tagfelvételi jelentkezést nyújtott be:  

 Gorka Kerámia Kiállítás (székhelye: Verőce, Szamos u. 22., besorolása közérdekű muzeális 

kiállítóhely, képviseli: Dunai Adrienne szakmai vezető) 

 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány (székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34., szakmai 

besorolása gyűjtemény, képviseli: Loránd Klára igazgató) 

 Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csornai Muzeális Kiállítóhely 
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(székhelye:9300 Csorna, Szent István tér 34., szakmai besorolása kiállítóhely, képviseli: 

Szalayné Galambosi Tímea igazgató). 

 Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1., 

besorolása gyűjtemény, képviseli: Kökény Ferenc, múzeumigazgató: Tyukodiné Márkus 

Marianna) 

Az elnökség a tagfelvételi kérelmeket megtárgyalta, közgyűlési döntésre előkészítette, a 

közgyűlés elfogadta. Ezzel 47 rendes és 8 pártoló tagja van jelenleg a szövetségnek. A 

felvételi kérelmek folyamatosak. 

 

9/ Egyebek: 

 Új weboldalt rendeltünk meg a korábbi helyett, amelynek kezeléséhez a szükséges adatokat 

nem kaptuk meg a korábbi illetékesektől.  Elkészült, elindítottuk és üzemeltetjük www. 

videkimuzeumok.hu domain néven. 

 Régészeti tárgyban egyeztetés az EMMI, a Miniszterelnökség képviselőivel. A 19 megyei 

múzeum régészeti feladatellátásához szükséges igények felmérése és képviselete a 

minisztériumok előtt. 2017. november. 

 Folyamatos kapcsolat az MNV Zrt.-vel és a PRIV-Dattal a nyilvántartási-digitalizálási 

projekt folytatása és kiterjesztése érdekében. 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 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 

elvégzésében támogatást nyújtanak. Ezt követően megkerestük az MNV Zrt.-t s 

jóváhagyását kértük a képi állományok és adatok másodlagos, múzeumi belső szakmai 

célokra történő felhasználásához. Az átvett képeket a múzeumok elektronikus 
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kommunikációs felületeiken, kiadványok illusztrációjaként és kiállításokon használhatnák. 

 Aláírásra került Visegrádon a miniszternek szóló levél, amit a négy szakmai szervezet írt együtt az 

NKA Közgyűjteményi Kollégium anomáliáiról és a saját szakmai kollégiumokról.  

 „Díjat kaptunk” 

A Hungaricana a napi kb. 50 ezer látogatójával elérte az Europeana keresettségét, így 

sikertörténetnek mondható.  A múzeumi kiadványok tudományos tartalma nagyon sokakat vonz a 

portálra. Az a kb. 2,5 millió oldal múzeumi tartalom tehát, ami előbb az Arcanum oldalain volt 2008-

tól, majd most más forrásokkal együtt a Hungaricanán van, a magyar történeti tudományosság egyik 

legfontosabb forrása. A családtörténészek díja a családtörténeti kutatók által megszavazott díj. Az, 

hogy a múzeumoknak is „jár” ez a díj, köszönhető annak, hogy a 2,5 millió oldalból 2 millió a vidéki 

múzeumokból érkezett. 

 

Kecskemét, 2018. 05. …. 

 

       

 

 

       

    Kaján Imre  

        elnök
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