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Javaslat a

RÉVFÜLÖPI HONISMERETI GYŰJTEMÉNY
működtetésére, a jogszabályi változások követése
I. Rövid múzeumtörténet
A környező településeken működő múzeumi intézmények közül elsőként alakult meg a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény (röviden: múzeum). Rendkívül értékes és történeti, néprajzi anyagát az
1950-es évek végétől a Nagy Károly, majd Benke László tanárok szervező tevékenysége révén a
helyi iskola tanulói, azok szülei, valamint az iskola tanárai kezdték gyűjteni, majd azt követően
Benke László ny. iskolaigazgató munkája révén folyamatosan gyarapodott.
A kultúrkincs-együttes 1991 júliusában kötelezettségvállalás közérdekű célra címen – ajándékozás útján került Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának kezelésébe.
A jogi státuszát tekintve 1992 novemberében kapott minisztériumi működési engedélyt és alakult
Honismereti Gyűjtemény elnevezéssel (MK/b/81. számon) Révfülöp Nagyközség kulturális szakfeladaton működtetett muzeális intézményévé.
A helyi önkormányzati képviselőtestület határozata alapján 1991 szeptemberétől tiszteletdíjas
történész-muzeológusként Miklós Tamás gondozta a gyűjteményt. 2006. október 1-től társadalmi
munkában történt a múzeum működtetése.
A gyűjtemény 1995-ben nyitotta meg új állandó hely- és fürdőtörténeti kiállítását, amelynek felújítására utoljára tíz éve, 2003-ban került sor.
A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata fenntartásában létrehozott és működtetett múzeumi intézmény működéséről 1993-tól kétévente beszámolt képviselő-testületi üléseken. (Utoljára 2011.
március 21-i testületi ülésen.)
2007 elején a Kulturális Örökség Minisztérium által bonyolított szakfelügyeleti vizsgálatra került sor a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. A helyszíni vizsgálatot Demeter Zsuzsa területi
szakfelügyelő, főmuzeológus (Budapesti Történeti Múzeum) végezte. Részlet a vizsgálati jelentésből: „A Révfülöpi Honismereti gyűjteményben tett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a gyűjtemény egy jól működő, élő gyűjtemény, tervekkel, programokkal. Köszönhető ez mindenekelőtt a
szakmai feladatokat ellátó muzeológus munkájának, az önkormányzat támogatásának, és a Honismereti Egyesülettel, valamint a lakossággal való szoros együttműködésnek.”
A vizsgálat az alábbi javaslatokat fogalmazta meg az önkormányzat felé:
a gyűjtemény szakmai feladatainak ellátására muzeológusi személyi megbízást kell adni,
új raktárhelyiség kialakítása szükséges,
a gyűjtemény számára számítógép (eszköz) beszerzése, számítógépes nyilvántartás megvalósítása érdekében.
II A múzeum fenntartás aktuális feladatairól
A több mint 50 éve fennálló Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működése, tevékenysége,
eredményei jól ismertek településünk vezetése és lakói számára (sajtóhíradások, kiadványok, televíziós és rádiós szereplések stb.).
2012. október végén került kihirdetésre az új „múzeumi” törvény. Ez alapján a múzeumi intézményeknek aktualizálni kell működési engedélyüket, és a fenntartóknak biztosítani működési
kereteinek előírt minimumát. (Ez nemcsak a jogszerű működéshez szükséges, hanem a jövőben
múzeumok működtetéséhez megszerezhető állami költségvetési és pályázati támogatások elnyerésének is előfeltétele.)
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III. A jogszabályváltozásból adódó aktuális feladatok
A múlt év végén elfogadott 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló jogszabály a magyar múzeumi rendszer átrendezése mellett pontosítja a múzeumfenntartás és működtetés
minimális feltételeit. A Révfülöpi Honismereti Gyűjteménnyel (mint közérdekű muzeális gyűjteménnyel) kapcsolatban az alábbi – könnyen teljesíthető – feltételeket kell pontosítani:
a működési engedély megújítása (összhangban RNÖ 24/2011. (III. 21.) sz. határozatával.),
gyűjteménykezelő megbízása,
új típusú múzeumi leltárnaplók beszerzése,
fűtött raktárhelyiség biztosítása,
munka- és feladattervek meghatározása.
Tisztelettel kérem a fentiekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatását, a szükséges intézkedések
engedélyezését.
Révfülöp, 2013. szeptember 8.
Miklós Tamás
történész - gyűjteménykezelő
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