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Be ve ze tés 
 

 

„A muzeum a tu do má nyok, mű vé szet és ipar mag tá -

ra, mely ből min den ki sza ba don és in gyen ve het vén 

kivánt mag va kat, szük ség, hogy az hazaszerte, de 

ki vált a gaz da gok ál tal, kik től leg töb bet vár hat ni, 

pár tol tas sék.” (Kubinyi Ágos ton)1 

 

Mun kám el sőd le ges cél ki tű zé se a ma gyar mú ze um ügy tör vé nyi sza bá lyo zá sa i nak 

jog tör té ne ti szem pon tú vizs gá la ta. A té ma kört – a mú ze u mi jog sza bá lyok rend szer -

ta ni el he lye zé se (Mú ze u mi jog sza bá lyok a köz igaz ga tá si jog anya gon be lül) és az új -

ko ri eu ró pai mű ve lő dés tör té net ben is mert mú ze um tí pu sok is mer te té se (Mú ze um -

típu sok az új ko ri eu ró pai mű ve lő dés tör té net ben) után – hét kro no ló gi ai egy ség ben 

mu ta tom be elem ző mó don. A kez de tek nek a Ratio Educationis azon elő írá sa it te -

kin tem, ame lyek ben Má ria Terézia a bu dai, majd a pes ti egye tem mu ze á lis gyűj te -

mé nye i ről ren del ke zett. A né hány éven be lül hi va ta lo san is lét re ho zott Brukenthal 

Mú ze um és a Teleki Té ka már az ál lam ha ta lom tól füg get len mú ze um ala pí tá si szán -

dé ko kat jel zi (A ha zai kez de tek – A Ratio Educationis mú ze u mi ren del ke zé sei). Ezt kö -

ve tő en ala pí tot ta meg gróf Széchényi Fe renc a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot (1802), 

amellyel ki kény sze rí tet te a kér dés kör el ső or szág gyű lé si sza bá lyo zá sa it: a ma gyar 

or szá gos Széchényi-könyv tár ról szó ló 1807. évi XXIV. tör vény cik ket, majd a Nem -

ze ti Múzeum fel ál lí tá sá ról és a ma gyar nyelv mű ve lé sét elő moz dí tó más in téz ke dé -

sek ről szó ló 1808. évi VIII. tör vény cik ket. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mű kö dé se 

már újabb sza bá lyo zá sok ki a dá sát kö ve tel te meg; ezt a fe la da tot tör vé nyi szin ten 

az 1832–1836-os or szág gyű lés vé gez te el, ami kor meg al kot ta az in téz mény meg -

fe le lő el he lye zé se és fi nan szí ro zá sa ér de ké ben a nem ze ti Muzeumról szó ló 1836. évi 

XXXVII. tör vény cik ket (A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um lét re jöt te, re form- és ne o ab szo -

lu tiz musko ri sza bá lyo zá sok). A ki egye zést kö ve tő en ala kult meg a Ma gyar Nem zeti 

Mú ze um ré sze ként vagy mel let te, pár hu za mo san a nagy is mert or szá gos mú ze u mok 

több sé ge, és ek kor kez dett ki ala kul ni a vi dé ki mú ze u mi há ló zat is. A du a liz mus ide -

jén vi szont nem szü le tett meg a vár va várt mú ze u mi tör vény, ám az ek kor el fo ga -

dott, a mű em lé kek fentartásáról szó ló 1881. évi XXXIX. tör vény cikk a mű em lé kek 

mu ze á lis vo nat ko zá sai ré vén elő se gí tet te az ága zat sza bá lyo zá sa i nak fej lő dé sét 

(Mú ze u mi jog al ko tás és in téz mény fej lesz tés a du a liz mus ide jén). A két vi lág há bo rú 

kö zött há rom fon tos mú ze u mi jog sza bályt is meg al kot tak: az Or szá gos Ma gyar Gyűj -

te mény egye te met lét re ho zó, nem ze ti nagy köz gyűj te mé nye ink ön kor mány za tá ról és 

sze mély ze tük ről szó ló 1922. évi XIX. tör vény cik ket, majd az ezt ki tel je sí tő köz gyűj -

te mé nyi tör vényt, a mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé -

se i ről szó ló 1929. évi XI. tör vény cik ket, va la mint a két előb bit mó do sí tó, a Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze um ról szó ló 1934. évi VIII. tör vény cik ket (Tör té nel mi sors for du lók kö -
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1      KUBINYI Ágos ton: A Ma gyar Nem ze ti Muzeum. Pest, 1861, 5. 



zött: az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem / Ma gyar Nem ze ti Mú ze um). 1945 után 

alig négy év nek kel lett el tel nie, hogy meg szü les sen a mú ze um ügy sztálinista rend -

sze re a mú ze u mok ról és mű em lé kek ről szó ló 1949. évi 13. tör vé nye re jű ren de let ki -

a dá sá val. Ezt a jog sza bályt azon ban zöm mel a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tiszt vi se lői 

fo gal maz ták, így rész let sza bá lyai – a kom mu nis ta máz alatt – va ló já ban a ko ráb bi 

sza bá lyo zá so kat fej lesz tet ték to vább. Az új jog sza bály ál tal ki ala kí tott struk tú rát 

(és az újon nan lét re ho zott ága za ti irá nyí tószer vet: a Mú ze u mok és Mű em lé kek Or -

szá gos Köz pont ját) ide o ló gi ai tá ma dá sok mi att né hány év múl va meg szün tet ték, az 

így lét re jött párt irá nyí tá sú, köz pon to sí tott rend szer vi szont már nem volt mű kö dő -

ké pes (A mú ze um ügy sztálinista rend sze re). Az 1960-as évek ele jén a kom mu nis ta 

ha ta lom de cent ra li zá ci ót hir de tett meg. A mu ze á lis em lé kek vé del mé ről szó ló 1963. 

évi 9. tör vé nye re jű ren de let tel szü le tett meg a me gyei ta ná csok fe lü gye le te alatt 

mű kö dő me gyei mú ze u mi há ló zat, és meg te rem tet ték a szer ve ze ti ke re te ket a vi -

dé ki mú ze u mok fé l év szá za dos vi rág ko rá hoz (A me gyei mú ze u mi há ló zat lét re jöt te 

és vi rág ko ra). Ezt a rend szert a rend szer vál to zás utá ni kor má nyok is fenn tar tot ták: 

a kor szak mú ze um ügyé nek új ága za ti tör vé nye, a kul tu rá lis ja vak vé del mé ről és a mu -

ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről szó ló 

1997. évi CXL. tör vény csak mo der ni zál ta a ko ráb bi ren del ke zé se ket, de eb ben  

a te kin tet ben ér de mi vál to zást egyál ta lán nem je len tett, aho gyan a mú ze u mi in téz -

mény rend szert alap ve tő en a kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör -

vény sem be fo lyá sol ta (Mú ze um ügy a rend szer vál to zás után). 

Je len mo nog rá fia mód szer ta ni szem pont ból az el fo ga dott, tör vé nyi szin tű jog -

sza bá lyok ból in dul ki, ezt az el sőd le ges for rás bá zis nak te kin tett anya got mu tat ja be 

elem ző-ér té ke lő mó don: fi gye lem mel a jog al ko tói szán dé kok ra és a jog sza bá lyok 

ha tá sá ra; ezért más (rész ben több, rész ben ke ve sebb) mint a ha gyo má nyos muzeo -

lógiai-mú ze um tör té ne ti össze fog la lá sok, de nagy ban épít azok ered mé nye i re. Mű -

vem ép pen ezért nem te kint he tő a ma gyar mú ze um ügy tör té ne té nek, sok kal in kább 

a ho ni mú ze u mi tör vény al ko tás his tó ri á já nak. Mun kám ban ter mé sze te sen a té ma 

ha zai és fon to sabb kül föl di sza ki ro dal má ra tá masz kod tam: köny vem meg írá sá hoz 

a klasszi kus muzeológiai össze fog la lá sok mel lett hang sú lyo san hasz nál tam fel a kul -

tu rá lis igaz ga tá si ké zi köny vek mú ze u mok ra vo nat ko zó fe je ze te it. A mo nog rá fia vé -

gén kü lön fe je zet ben tér tem ki a fej lő dés le het sé ges irá nya i ra (A fej lő dés to váb bi 

lehet sé ges irá nyai: aján lá sok a mú ze u mi jog al ko tás szá má ra). Je len fel dol go zás cél -

ki tű zé se azért is új sze rű, mert – tu do má som sze rint – olyan össze fog la lás mind ed dig 

nem ké szült, amely a kul tu rá lis igaz ga tás hoz so rolt köz gyűj te mé nyi te rü le ten be lül 

a mú ze u mok ra vo nat ko zó jog anyag fej lő dé sét rész le te i ben vizs gál ta vol na meg. 

Mun kám so rán több kül föl di ál lam mú ze u mi jog al ko tá sát át te kin tet tem, de nem 

tö re ked tem a tel jes ség re. Meg győ ző dé sem ugyan is, hogy egy rész le tes, tel jes kö rű 

össze ha son lí tó elem zés szét fe szí tet te vol na a mo nog rá fia ke re te it, így en nek a hi -

ány pót ló fe la dat nak az el vég zé se a ké sőb bi ku ta tá sok ra ma rad. Vizs gá ló dá sa im 

alap ján ugyan ak kor ki mond ha tó, hogy a ma gyar jog al ko tás ezen a té ren a kez de tek -

től sok te kin tet ben unikálisnak te kint he tő, bár bi zo nyos jel lem zők egy ér tel mű en ki -

je lö lik mú ze u mi jog sza bá lya ink he lyét az eu ró pai kon tex tu son be lül. 

A mo nog rá fia ké szí té se so rán le vél tá ri ku ta tá sok kal el sőd le ges for rás fel tá rást is 

vé gez tem. Így a Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Or szá gos Le vél tá rá ban át te kin tet tem a Nép -
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köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak ira ta it: egyes ülé sek jegy ző köny ve it, il let ve a kap cso -

ló dó elő ter jesz té se ket.2 Er re azért volt szük ség, mert 1949-et kö ve tő en a mú ze um ügy 

tör vé nyi szin tű sza bá lyo zá sa ki zá ró lag tör vé nye re jű ren de le tek kel tör tént, egé szen 

1981-ig (a tárgy ban ki adott utol só tvr. el fo ga dá sá ig), így a jog al ko tás fo lya ma ta ne -

he zeb ben is mer he tő meg (a tör vé nyek ese té ben vi szont ren del ke zé sünk re áll nak 

az or szág gyű lés nap lói, iro má nyai). 1990 után a tárgy kör vissza ke rült az or szág gyű -

lés ha tás kö ré be. Ku ta tá si ered mé nye i met mo nog rá fi ám ban kí vá nom elő ször kö zöl ni. 

A for rás bá zi sul szol gá ló tör vény szö ve gek hi vat ko zá sa so rán a „tör té ne ti” (1945 

előt ti) jog sza bá lyo kat min den eset ben hi va ta los vagy kri ti kai (eset leg „meg bíz ha tó”) 

ki a dá sok alap ján hi vat koz tam, az 1945 utá ni ak nál online jog tá ra kat hasz nál tam 

(hiszen ezek a jog sza bá lyok ha tá lyon kí vül he lye zé sük után is gyak ran jog ese tek 

hi vat ko zá si alap já ul szol gál nak, így ré szei a mai jog gya kor lat nak); amennyi ben az 

adott szö veg ilyen adat bá zi sok ban nem volt el ér he tő, vagy más ok ból szük sé ges nek 

tűnt, va la mely re le váns szö veg ki a dást, szö veg gyűj te ményt vet tem fi gye lem be. Itt 

kí vá nom meg je gyez ni, hogy a tör vé nye re jű ren de le tek ese té ben le vél tá ri ku ta tá sa im 

so rán az ülé sen el fo ga dott szö veg vál to za tot is ta nul má nyoz tam, mi vel az El nö ki 

Ta nács ülé se i nek jegy ző köny vé hez rend sze rint hoz zá fűz ték az el fo ga dott jog sza -

bály szö ve gét is. 

Mo nog rá fi ám ban ki té rek az ál ta lam azo no sí tott egyes mú ze um ügyi jog al ko tá si 

ha gyo má nyok ra is, mint az or szá gos mú ze u mok ala pí tá sá val kap cso la tos or szág -

gyű lé si ha tás kör (az az a nem ze ti nagy köz gyűj te mé nyek tör vény szö veg ben tör ténő 

fel so ro lá sá nak kér dé se), vagy a mú ze u mok ré gé sze ti fel tá rá si jo go sult sá gá nak tör -

vé nyi vagy ren de le ti szin tű sza bá lyo zá sá nak prob lé ma kö re, to váb bá az ága za ti kö -

zép irá nyí tó szerv vel kap cso la tos sza bá lyo zá sok/mo del lek kér dés kö re stb. 

Mű vem ben az 1777-től 2010-ig ter je dő idő sza kot vizs gá lom. A záródátum meg -

vá lasz tá sá nak sze mé lyes in do kai van nak. 2010 jú ni u sá ban Or bán Vik tor mi nisz ter -

el nök a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká rá vá ne ve zett ki.3 Közel 

nyolc hó na pon ke resz tül kul túr po li ti ká ért fe le lős he lyet tes ál lam tit kár ként az érin -

tett ága zat el ső szá mú szak mai ve ze tő je vol tam, és az ezt kö ve tő évek ben is je len -

tős ha tá som volt – az ága za ti ér dek egyez te té sek ré vén – a mú ze u mo kat érin tő jog -

al ko tá si fo lya ma tok ra. Nem len ne he lyes, ha er ről az idő szak ról most tu do má nyos 

ál cá ban vé dő be szé det ír nék, vagy eset leg kri ti kai ész re vé te lek kel il let ném utó lag 

azo kat a dön té se ket, ame lyek nek én is ré sze se vol tam. Vizs gá ló dá sa i mat ezért le -

zár tam 2010 má ju sá val.
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2      Le vél tá ri ku ta tá sa im elő se gí té sé ért, a hasz nos in for má ci ó kért Haász Ré ka főlevéltárosnak (MNL OL) tar -
to zom kol le gi á lis kö szö net tel. 

 
3      A mi nisz ter el nök 47/2010. (VI. 18.) ME ha tá ro za ta he lyet tes ál lam tit kár ki ne ve zé sé ről (http://www.koz -

lonyok.hu/nkonline/MKPDF/hi te les/mk10105.pdf, utol só le töl tés: 2018.06.28.), MAR TON Er zsé bet: 
„Gyűj te mény- és fe la dat ori en tált fi nan szí ro zás ra gon do lok” – Kálnoki-Gyöngyössy Már ton he lyet tes ál -
lam tit kár = MúzeumCafé, 2010, 4. sz., 85–87.





I. Mú ze u mi jog sza bá lyok a köz igaz ga tá si jog anya gon be lül 
 

 

A XX. szá zad ban vi lág szer te a köz pon ti sza bá lyo zott ság fo ka sze rint há rom mú ze -

u mi ága za ti irá nyí tá si mo dell ala kult ki. Az Egye sült Ál la mok ban a mú ze u mok ügyét 

a XVIII. szá zad vé gé től alap ve tő en ma gán fe lek és ala pít vá nyok be lü gyé nek te kin -

tik, nincs igény egy sé ge sí té sük re, mű kö dé sük köz pon ti, kor mány za ti sza bá lyo zá sá -

ra, ez per sze azt is je len ti, hogy cse ké lyebb szö vet sé gi, il let ve ál la mi tá mo ga tást 

kap nak; a mú ze u mi te rü let össze fo gó ja és irá nyí tó ja az 1906-ban ala pí tott szak mai 

szer ve zet, az American Alliance of Museums (ere de ti ne vén American Association 

of Museums). En nek ép pen el len ke ző je volt az 1920-as évek től a Szov je tu ni ó ban 

(majd a má so dik vi lág há bo rú után a szo ci a lis ta or szá gok ban) ki ala kult rend szer: 

köz pon to sí tott, jog sza bá lyok kal egy sé ge sí tett, hi e rar chi kus szer ve zet be so rolt, ál -

la mi tu laj don ba és fenn tar tás ba vett in téz mé nyek ál tal al ko tott mú ze u mi há ló zat. 

Eu ró pa töb bi or szá gá ban (és 1990 után a volt szo ci a lis ta or szá gok zö mé ben is) egy 

har ma dik mú ze um irá nyí tá si ren det lát ha tunk: az ál lam nak nincs múzeumfenn tar tási 

mo no pó li u ma, így hely ha tó sá gok, egy há zak, egye sü le tek vagy ép pen ma gán sze mé -

lyek is tart hat nak fenn mú ze u mot. Bár az ál lam ki bo csát mú ze u mi jog sza bá lyo kat, 

ezek rend sze rint nem az át fo gó sza bá lyo zás igé nyé vel je len nek meg, ha son ló kép -

pen a be so ro lá si (regisztrációs) rend sze rek is na gyon vál to za to sak: rend sze rint ön -

kén tes, il let ve szak mai-tár sa dal mi-szer ve ze ti ala pon mű köd nek. Egyes or szá gok ban 

a sza bá lyo zás szint je or szá gos, má sutt tar to má nyi, van, ahol a tör vé nyi, van, ahol 

ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok ban ren de zik a fel me rü lő kér dé se ket. Mind ezek 

alap ján nem le het egy sé ges „eu ró pai mo dell”-ről be szél ni, azon ban a mú ze um irá nyí -

tás eu ró pai ten den ci ái ha tá ro zat tan el tér nek az el ső két tí pus tól. Ma gyar or szág mú -

ze um ügyé nek gon do zá sa alap ján az 1949–1990 kö zöt ti idő sza kot le szá mít va eb be 

a cso port ba so rol ha tó, 1929 óta pe dig ezen be lül is a ma ga sabb fo kon, köz pon ti lag 

és egy sé ge sen sza bá lyo zott mú ze u mi há ló zat tal ren del ke ző or szá gok kö zé.4 
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4      KOREK Jó zsef: A muzeológia alap jai. Bp., Tan könyv ki a dó Vál la lat, 1988, 15–22., 25–28., BA LÁZS György: 
Mú ze u mok regisztrációja = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2003, 2. sz., 20–31., NAGY Lász ló Gá bor: Mú ze u mi 
rend szer, mú ze u mi jog sza bá lyok = Mú ze um ve ze té si is me re tek 1. Szerk. BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na 
(Mú ze u mi irány tű 8.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz -
pont, 2010, 25., VÍGH An na má ria: Mú ze u mok a vál to zó vi lág ban = Mú ze um ve ze té si is me re tek 1. Szerk. 
BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 8.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 14–17. Az ame ri kai mú ze u mok kal kap cso la tos tud ni va lók ra 
(https://www.aam-us.org/, utol só le töl tés: 2019.05.11.) dr. Basics Be at rix hív ta fel a fi gyel me met, ame -
lyet ez úton is kö szö nök. A szom szé dos Auszt ri á ban nincs ága za ti tör vény, vi szont a nagy nem ze ti köz -
gyűj te mé nyek (az az a nyolc „szö vet sé gi mú ze um”: Albertina, Kunsthistorisches Museum, Belvedere, 
MAK – Ipar mű vé sze ti Mú ze um, Ludwig Museum, Naturhistorisches Museum, Technisches Museum, 
Österreichische Nationalbibliothek) leg utóbb 2002-ben nyer tek el tör vé nyi szin tű sza bá lyo zást, amely 
egy 1998-as tör vényt vál tott fel (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundes -
normen&Gesetzesnummer=20001728, utol só le töl tés: 2018.06.30.). A tar to má nyi ke ze lés ben ál ló mú -
ze u mok kap csán az il le té kes tar to mány gyű lés al kot hat meg sza bá lyo zást, ez azon ban nem sért he ti  
a szö vet sé gi szint köz gyűj te mé nyi ha tás kö re it (ld. pl. a bé csi mú ze u mok ra vo nat ko zó sza bá lyo zást: 
https://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/i1350000.htm, utol só le töl tés: 
2018.06.30.). Eset ta nul mány ként még két nyu gat-eu ró pai pél dát sze ret nék be mu tat ni Ga lam bos Hen -
ri et ta ta nul má nya (GA LAM BOS Hen ri et ta: Mú ze um de fi ní ci ók. A brit és a fran cia mú ze u mi akkreditációs 
mo dell = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2007, 1. sz., 19–37.) nyo mán, aki a brit és a fran cia mú ze u mi akkredi -
tációs mo dellt vizs gál ta meg kö ze lebb ről. Nagy-Bri tan ni á ban nincs a ha gyo má nyos ér te lem ben vett 
mú ze u mi ága za ti tör vény, az or szág mú ze u mai még is min ta sze rű en mű köd nek. Ez – tár sa dal mi el fo ga -



Mú ze um ügy és kul tu rá lis igaz ga tás 
 

A kul tú ra szű kebb ér te lem ben, ma gán szfé rán be lü li je len tés tar ta lom mal a mű ve lő -

dést, a mű velt sé get je len ti, tá gabb ér tel me zé se sze rint vi szont köz ügy ként le fe di az 

em be ri ség ál tal lét re ho zott anya gi és szel le mi ér té kek összes sé gét. Az ál lam kul tu -

rá lis fe la da tai az ok ta tá süggyel je len tek meg, majd a fel ső ok ta tás ki tel je se dé sé vel, 

a tu do mánnyal kap cso la tos igaz ga tás sal to vább bő vült az ál la mi fe la dat el lá tás kö re. 

Csiky Kál mán (1843–1905) köz igaz ga tá si jo gi ké zi köny vé ben el vá laszt va egy más -

tól a „physikai élet re vo nat ko zó köz igaz ga tás”-t a „szel le mi élet re vo nat ko zó”-tól, így 

fo gal ma zott: „Ma ga sabb ren del te té sé nél fog va azon ban hivatva és utal va van az em -

ber ar ra is, hogy szel le mi te het sé ge it ki fejt se, s ez ál tal úgy sa ját egyé ni sé gé nek, mint 

az összes ség nek tökélyesbűlését esz kö zöl je. Mi dőn az ál lam a ma ga te vé keny sé gé vel 

az egyén ab be li szük ség le té nek ki elé gí té sét és tö rek vé se i nek elő moz dí tá sát mun kál ja 

és tá mo gat ja: elő áll a köz igaz ga tás nak a szel le mi élet re vo nat ko zó [...] ré sze”, az az  

a „köz mű ve lő dé si igaz ga tás”. A dif fe ren ci á ló dás, az újabb kul tu rá lis te vé keny sé gek 

meg je le né se ki kény sze rí tet te a má so dik ge ne rá ci ós alap jog ként de fi ni ált kul tu rá lis 

alap jo gok ré vén az ál lam ob jek tív in téz mény vé del mi kö te le zett sé gét: a kul tu rá lis köz -

szol gál ta tá sok tár sa da lom egé sze szá má ra tör té nő biz to sí tá sát. Mind ezek kö ré ben 

az ál lam jog sza bályt al kot, jo got al kal maz, irá nyít, szer vez, tá mo gat stb., rö vi den 

kul tu rá lis igaz ga tá si fe la da to kat lát el, il let ve meg ha tá roz za azok el lá tá sá nak mód ját 

és ke re te it. A kul tu rá lis igaz ga tás nak ha gyo má nyo san két fel fo gá sa is mert. Szű kebb 

ér te lem ben azo kat az ügye ket szo kás ezen ér te ni, ame lyek nek köz pon ti (ága za ti) 
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dott sá guk mel lett – an nak is kö szön he tő, hogy az MLA (Museums, Libraries and Archives Council) égi sze 
alatt mú ze u mi akkreditációs rend szer mű kö dött. A mú ze um el ne ve zés vi se lé sé hez az adott in téz mény -
nek alap ve tő akkreditációs fel té te lek nek kel lett meg fe le lnie a mű tárgy vé de lem, a do ku men tá ció, a szer -
ve ze ti fel épí tés és a nyúj tott szol gál ta tá sok te rén. A kö ve tel mény rend szer meg ha tá ro zá sá ban köz re mű -
kö dött a kul tu rá lis mi nisz té ri um (ak kor: Department for Culture, Me dia and Sport, je len leg: Department 
for Digital, Culture, Me dia and Sport), a me gyék és a lot tó alap (Heritage Lottery Found) is. Bár az akkredi -
tációs rend szer csak mi ni mum szab vá nyo kat fo gal ma zott meg, ha tá sa lét re jöt te (1988) óta ki mu tat ha tó: 
nö ve ke dett az akk re di tált mú ze u mok is mert sé ge, ja vult az al kal ma zot ti mo rál, fej lő dött a szponzoráció. 
A rend szer élén az akkreditációs bi zott ság sze ni or mú ze u mi szak ér tők ből állt, így meg ala po zott dön -
tést tu dott hoz ni egy-egy mú ze um akkreditációs igé nyé ről. Ha egy mú ze um nem tar tot ta be az elő írt 
standardeket, akkreditációs stá tu szát ide ig le nes re mi nő sí tet ték vissza, vagy vissza von ták (le vet ték a lis -
tá ról). A rész le te sen ki dol go zott, több mel lék let ből ál ló szem pont rend szer a mú ze u mi mű kö dés tel jes 
te rü le tét át fog ta. (2010-ben az MLA meg szün te té sé ről dön töt tek, fe la da ta it 2012-ben Ang lia Mű vé szeti 
Ta ná csa [Arts Council England] vet te át, ld.: https://www.artscouncil.org.uk/, utol só le töl tés: 2018.06.30.). 
A Fran cia or szág mú ze u ma i ról szó ló 2000-5. szá mú tör vény egy 1945-ös ren de le ti sza bá lyo zást vál tott 
fel, amely még egy ide ig le nes mú ze u mi szer ve zet ről ren del ke zett: ki mond ta, hogy a fran cia or szá gi mú -
ze u mok igaz ga tó ja irá nyít ja az összes „nem ze ti mú ze um”-ot. Ez a jog sza bály a mú ze u mo kat há rom ka -
te gó ri á ba so rol ta: nem ze ti mú ze u mok, „be so rolt” mú ze u mok (musées classés) és „fel ügyelt” mú ze u mok 
(musées controlés). A tör vény a ko ráb bi mi nő sí té si rend szert meg újí tot ta, és be ve ze tett egy új mú ze -
um ti po ló gi át: a „fran cia or szá gi mú ze u mok” (musées de France) ka te gó ri á ját. A „fran cia or szá gi mú ze um” 
el ne ve zé sé nek jo gát mi nő sí té si el já rás sal le het meg sze rez ni (a ko ráb ban „nem ze ti mú ze um” be so ro lást 
szer zett mú ze u mok ezt a mi nő sí tést au to ma ti ku san meg kap ták). A „fran cia or szá gi mú ze um” meg ne ve -
zést vi szont nem csak az ál la mi mú ze u mok kap hat ják meg, ha nem a nem ke res ke del mi cél lal, ter mé sze -
tes vagy jo gi sze mé lyek ál tal ala pí tott mú ze u mok is, ese tük ben a köz ér de ket vizs gál ják. A mi nő sí tést 
ké re lem re, a tör vény ben elő írt el já rás so rán le het el nyer ni a tör vény sze rint lét re ho zott mú ze u mi kon -
zul ta tív tes tü let, a fran cia or szá gi mú ze u mok fő ta ná csa (Le Haut Conseil des musées de France) és a kul -
tu rá lis mi nisz té ri um (Le Mi nistère de la Culture) dön té se alap ján. Az el ne ve zés sel több let jo gok jár nak  
a mú ze u mi re konst ruk ció és a szer ze mé nye zés te rü le tén. A több let jo gok mel lett az el ne ve zés vi se lé se 
azon ban szi go rú kö te le zett sé gek tel je sí té sét kí ván ja meg pl. az ál lo mány vé de lem, a gyűj te mény gya ra -
pí tás, a gyűj te mény re ví zió és a köl csön zés te rén (a 2002-ben el fo ga dott tör vény ha tá lyos szö ve ge: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000769536&categorieLien=id, 
utol só le töl tés: 2018.06.30.). 



irá nyí tá sát a kul tú rá ért fe le lős mi nisz té ri um vég zi. Tá gabb ér te lem ben azon ban ide 

so rol ha tó mind azon ügy, amely a kul tú ra fo gal má ba be le tar to zik: a tu do má nyok,  

a mű vé sze tek, az ok ta tás, a köz mű ve lő dés, a test ne ve lés anya gi és szel le mi ér té -

kei, gya kor la ti ered mé nyei. Utób bi meg kö ze lí tés alap ján te hát nem csak az ága za ti 

mi nisz ter szak mai és funk ci o ná lis fe la da tai ál tal le fe dett ügye ket ren del het jük ide.5 

Nem vé let len, hogy már Csiky Kál mán is a mú ze um ügyet a köz mű ve lő dé si igaz -

ga tá son be lül az ál ta lá nos mű velt ség meg szer zé sét szol gá ló „kulturai in téz mé nyek 

(tu do má nyos tár su la tok, könyv tá rak, mú ze u mok, szín há zak, ál lan dó tár la tok stb.)” 

kö ré ben tár gyal ta. Mód szer ta ni szem pont ból ugyan is a ma gyar mú ze um ügy jog sza -

bá lyi anya gát a kul tu rá lis igaz ga tá son be lül he lyez het jük el, te hát egy szű kebb köz -

igaz ga tá si jo gi rész te rü let ként ér tel mez het jük. A mú ze u mok ra vo nat ko zó jog mo no -

g ra fi kus és in ter disz cip li ná ris mód szer ta nú fel dol go zá sa, elem ző is mer te té se so rán 

Magyary Zol tán (1888–1945) aláb bi gon do la ta it fi gye lem be vé ve a ki vá ló tu dós ál -

tal meg fo gal ma zott cé lok ra sze ret nék kon cent rál ni: „A szak irá nyú te vé keny ség rész -

le tes tár gya lá sa azt kí ván ná, hogy az összes igaz ga tá si ága kat sor ra vé ve ki fejt sük 

azok ha tás kö rét, szer ve ze tét, esz kö ze it, el já rá si mód ja it, a rá juk vo nat ko zó jog sza -

bá lyo kat és az il le tő köz igaz ga tá si ág fe la da ta it és ered mé nye it. Mi vel azon ban a szak -

irá nyú fej lő dés min den ágá ban kü lön bö ző, be mu ta tá sa a köz igaz ga tás fel adat kö ré -

nek mai rend kí vü li ki tá gu lá sa mel lett együtt vé ve olyan ter je del mű len ne, hogy csak 

kö te tek so ro za tá ban, mo nog ra fi ku san dol goz ha tó fel.”6 

Ma nap ság a ma gyar mú ze u mi te rü let jog anya ga – más kul tu rá lis jog te rü le tek kel 

együtt – a köz igaz ga tá si jog kü lö nös ré szé be, a hu mán köz szol gál ta tá sok jo gá ba, 

azon be lül pe dig a kul tu rá lis igaz ga tás tárgy kö ré be tar to zik. A mú ze um ügy jo gi nor -

má i nak több sé gét gyak ran vál to zó ága zat-, il let ve fe la dat spe ci fi kus tör vé nyek és 

ren de le tek tar tal maz zák: ága za ti jog sza bá lyok je lö lik ki az al kal ma zan dó anya gi, el -

já rá si és szer ve ze ti nor má kat.7 A jog anyag el ső, tel jes ség re tö rek vő ha zai össze fog -

la lá sai vi szony lag ké sőn, csak az 1970-es évek ben szü let tek meg.8 
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I. Múzeumi jogszabályok a közigazgtási joganyagon belül

5      CSIKY Kál mán: A ma gyar ál lam köz igaz ga tá si jo ga. Ké zi könyv jog hall ga tók és szi gor lók hasz ná la tá ra a 
leg ujabb tör vé nyek és ren de le tek alap ján. Má so dik kö tet. A köz igaz ga tá si jog anya gi ré sze. Bp., Pallas 
Iro dal mi és Nyom dai Rész vény tár sa ság, 1889, 153–155., BUDZSÁKLIA Má tyás: A kul tu rá lis igaz ga tás 
fo gal ma = BUDZSÁKLIA Má tyás – LŐRINCZ La jos: Kul tu rá lis igaz ga tás. Jegy zet. (Szak igaz ga tás III.) Bp., 
Ál lam igaz ga tá si Fő is ko la, 1984, har ma dik, ja ví tott, át dol go zott ki a dás, 1–5., SZA BÓ An na má ria Esz ter: 
Kul tu rá lis igaz ga tás = Köz igaz ga tá si jog. Fe je ze tek szak igaz ga tá sa ink kö ré ből. III. kö tet. Hu mán köz szol -
gál ta tá sok igaz ga tá sa. Szerk. LAPSÁNSZKY And rás, Bp., Complex Ki a dó, 2013, 193., 196., RÓ ZSÁS Esz ter: 
Kul tu rá lis igaz ga tás = uő: Köz igaz ga tá si jog. Kü lö nös rész. II. (Institutiones Juris – Di a lóg Campus Tan -
köny vek). Bp.–Pécs, Di a lóg Campus Ki a dó, [2014], 95–97., KO CSIS Mik lós: A kul tu rá lis alap jo gi jog al ko -
tás ha tá sa a kul tu rá lis igaz ga tás szer ve zet rend sze ré re. Mű hely ta nul mány. Kéz irat. Bp., Ma gyar Mű vé szeti 
Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2016, 103–113. 

 
6      CSIKY: i. m. (1889), 154–155., 218–220., MAGYARY Zol tán: Ma gyar köz igaz ga tás. A köz igaz ga tás szere -

pe a XX. sz. ál la má ban. A ma gyar köz igaz ga tás szer ve ze te, mű kö dé se és jo gi rend je. Bp., Ki rá lyi Ma gyar 
Egye te mi Nyom da, 1942, (rep rint: Bu da pest, 1998), 524–525. 

 
7      SZA BÓ: i. m. (2013), 193–201., 217–218., FÁBIÁN Ad ri án: A köz igaz ga tá si jo gi kü lö nös rész fo gal ma és 

je len tő sé ge = Köz igaz ga tá si jog. Kü lö nös rész. I. Szerk. BENCSIK And rás (Institutiones Juris – Di a lóg Cam -
pus Tan köny vek), Bp.–Pécs, Di a lóg Campus Ki a dó, [2014], 13–16., RÓ ZSÁS: i. m. (2014), 95–100., 103–104. 

 
8      A mú ze u mok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok és sza bály za tok ké zi köny ve. Szerk. KO VÁCS Ist ván, Bp., Nép mű -

ve lé si Pro pa gan da Iro da, 1971., A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve. Szerk. BLAHÓ Pál – DÖRNYEI Ist ván 
– SZEN DE Ist ván, Bp., Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki a dó, 1977, má so dik ki a dás, 197–247. Kü lö nös mó -
don vi szont az Ál lam igaz ga tá si Fő is ko la kul tu rá lis igaz ga tás tárgy kö ré ben ki adott ko ra be li jegy ze te 
(BUDZSÁKLIA Má tyás – LŐRINCZ La jos: Kul tu rá lis igaz ga tás. Jegy zet. [Szak igaz ga tás III.] Bp., Ál lam igaz -
ga tá si Fő is ko la, 1984, har ma dik, ja ví tott, át dol go zott ki a dás) alig érin ti a köz gyűj te mé nyek kel kap cso -
la tos igaz ga tást. 



A mú ze um ügy ha gyo má nyo san a köz gyűj te mé nyek igaz ga tá sa kö ré ben – te hát 

a könyv tár- és le vél tár üggyel kö zö sen – vizs gál ha tó te rü let. Még is azt lát juk, hogy 

ha zánk ban ez a há rom ága zat csak egy szer ka pott egy sé ges és kö zös ága za ti tör -

vényt (1929-ben), az egyes sze rep lők vélt vagy va lós ér dek ér vé nye sí tő ere jük nek 

meg fe le lő en in kább önál ló kó dex (ága za ti tör vény) ki har co lá sá ra tö re ked tek, ága -

za ton ként és ko ron ként el té rő si ker rel. A mú ze um ügy gyak rab ban nyert el kö zös 

sza bá lyo zást az örök ség vé del mem mel, per sze ko ron ként vál to zott, hogy a klasszi kus 

örök ség vé del mi tri ász (mű em lék vé de lem, ré gé szet, kul tu rá lis ja vak) mely ele me i vel 

együtt. 2001 óta az örök ség vé de lem ha zánk ban önál ló kódexszel ren del ke zik, ez zel 

le zá rult nak te kint he tő a más fél év szá za dos vi ta és bi zony ta lan ság.9 Mind ezek re te -

kin tet tel mo nog rá fi ám ban a köz gyűj te mény ügyön be lül el ső sor ban a mú ze u mok 

vo nat ko zá sá ban kí vá nom vizs gál ni a gyűj tő kör be tar to zó tár gyak ra, az in téz mé nyek 

lé te sí té sé re és meg szün te té sé re, szer ve ze té re, mű kö dé sé re, va la mint irá nyí tá sá nak 

jo gi rend jé re vo nat ko zó tör vé nyi szin tű sza bá lyo zá so kat. 

1848-ig nem be szél he tünk ága za ti irá nyí tás ról a ma gyar mú ze um ügy te rü le tén. 

Mi köz ben a ko ra be li jog ér tel me zés sze rint a köz gyűj te mé nyek ügye a tu do mány -

po li ti ka ré sze ként az ok ta tás ügy höz ta pad va a ki rá lyi fel ség jo gok kö zé ke rült, a Nem -

ze ti Mú ze um hely ze tét – mi vel azt ren di in téz mény nek sze ret ték vol na te kin te ni – 

a ren dek or szág gyű lé sen több ször is meg vi tat ták. A két fél, a ki rály és a ren dek, jó 

sze mé lyi komp ro misszu mot ta lál tak a ná dor sze mé lyé ben, aki mú ze um el nök ként 

egy személyben in téz het te a Nem ze ti Mú ze um ügye it. 1848-ban a fe le lős kor mány 

át vet te a fe la da tot, és ez zel új kor szak kez dő dött, még ha a sza bad ság harc le ve ré se 

után rész ben a bé csi kor mány szer vek, rész ben a helyt ar tó ta nács ren del kez tek is az 

egyes kér dé sek ben.10 
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9      BERÉNYI Sán dor: A kul tu rá lis köz igaz ga tás ál ta lá nos kér dé sei. A köz mű ve lő dés és a köz gyűj te mé nyek igaz -
ga tá sa = Köz igaz ga tá si jog. Kü lö nös rész. Szerk. FICZERE La jos – FOR GÁCS Im re (Osiris Tan köny vek), 
Bp., Osiris Ki a dó, 2006, ne gye dik, át dol go zott ki a dás, 313–314., NAGY: i. m. (2010), 28–30., SZA BÓ:  
i. m. (2013), 202–216., RÓ ZSÁS: i. m. (2014), 100–102. Az örök ség vé de lem sza bá lyo zá sá nak 2010-es 
össze fog la lá sa: Kul tu rá lis örök ség vé del mi jog Ma gyar or szá gon. Szerk. VÖL GYE SI Le ven te, Bp., Rejt jel Ki -
a dó, 2010. 

 
10     MAGYARY Zol tán: A val lás- és köz ok ta tás ügyi köz pon ti igaz ga tás 1867 előt ti tör té ne té nek váz la ta = 

Magyary Zol tán összes mun kái (1919–1922). Kri ti kai ki a dás. A szö ve get gon doz ta, a be ve ze tő ta nul -

1. táblázat: 
Múzeumi ágazati törvényeink tárgykörei

                   Múzeumok            Könyvtárak             Levéltárak            Műemlékek             Régészeti               Kulturális 
                                                                                                                                                              emlékek                    javak 

1929                    +                                +                                +                                                                  +                                + 

1949                    +                                                                                                    +                                +                                + 

1963                    +                                                                                                                                      +                                + 

1997                     +                                +                                                                                                    +                                + 



1867 után a köz gyűj te mé nyek irá nyí tá sá ért fe le lős ál la mi ve ze tő a kor mány tag -

ja ként hosszú idő re, egé szen 1952-ig a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter lett. Ezt 

kö ve tő en az idő köz ben lét re jött nép mű ve lé si mi nisz te ri tiszt ség nek „kö szön he tő en” 

vál to gat ta egymást a köz ok ta tást és kul tú rát irá nyí tó egy-, il let ve két- (rö vid ide ig 

há rom-) mi nisz te res mo dell.11 

Az ál ta lam vizs gált idő szak ban há rom al ka lom mal jött lét re kö zép irá nyí tó szerv 

a ma gyar mú ze um ügy ben: a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csa és Fő fel -

ügye lő sé ge (1897–1922), az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem / Ma gyar Nem -

ze ti Mú ze um (1929–1949), majd a Mú ze u mok és Mű em lé kek Or szá gos Köz pont ja 

(1949–1952), de ezek a szer vek – le szá mít va a va lós kom pe ten ci ák kal és ön kor -
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mányt és a jegy ze te ket ír ta: KOI Gyu la. (Magyary Zol tán összes mun kái) Bp., Nem ze ti Köz szol gá la ti 
Egye tem, 2015, 83–94. (ere de ti leg meg je lent: Nép ta ní tók Lap ja, 1922, 16–17. sz., 2–4.; 1922, 40–41. sz., 
21–22.), 86–91., KOREK: i. m. (1988), 87–96. 

 
11     MAGYARY: A val lás- és köz ok ta tás ügyi köz pon ti igaz ga tás, i. m. (1922/2015), 91–94., T. KISS Ta más:  

A ma gyar or szá gi kul tu rá lis mi nisz té ri u mok ról (1867–1993). Bp., Vil lá nyi úti Kon fe ren cia köz pont és Sza -
bad egye tem Ala pít vány, Eötvös Ala pít vány, 1993., BERÉNYI: i. m. (2006), 318., SZA BÓ: i. m. (2013), 
195–197. Epi zód sze rű, ezért em lí tés re is alig ér de mes, hogy a Ta nács köz tár sa ság ide jén a mú ze um ügy 
a köz ok ta tás ügyi nép biz tos ság hoz tar to zott, amely nek ke re té ben Mű vé sze ti és Mú ze u mi Di rek tó ri um 
ala kult (egyi de jű leg meg szün tet ték a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fő fel ügye lő sé gét): GE RE LYES 
Ede: A ma gyar mú ze um ügy a két for ra da lom idő sza ká ban. 1918–1919. Ta nul mány és do ku men tum kö tet. 
Bp., 1967, 12–17. 

2. táblázat: 
Kulturális minisztériumok (1848–2010) (T. KISS: i. m. [1993], 151.)

Működési idő    Ágazati minisztérium                                                     Második ágazati minisztérium 

1848–1849          Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
1867–1919 

1918–1919           Közoktatásügyi Minisztérium 

1919                      Közoktatási Népbiztosság 

1919–1949           Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

1949–1956          (Vallás- és) Közoktatásügyi Minisztérium              Népművelési Minisztérium 
                              Közoktatásügyi Minisztérium / Felsőoktatási 
                                 Minisztérium 
                              Oktatásügyi Minisztérium 

1957–1974           Művelődésügyi Minisztérium 

1974–1980          Oktatási Minisztérium                                                   Kulturális Minisztérium 

1980–1990          Művelődési Minisztérium 

1990–1998          Művelődési és Közoktatási Minisztérium 

1998–2006         Oktatási Minisztérium                                                   Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

2006–2010         Oktatási és Kulturális Minisztérium                          



mány zat tal ren del ke ző Gyűj te mény egye te met, nem tud ták az ak tu á lis kul túr po li -

tika el vá rá sa it tel je sí te ni, ezért sor suk a meg szün te tés lett. A tár ca ál ta li köz vet len 

fe lü gye let és igaz ga tás vi szont a szak mai el vá rá sok nak tu dott ke vés sé meg fe le lni.12 

1867-től meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak a kul tu rá lis irá nyí tás ban és igaz ga tás -

ban az in téz mény fenn tar tó sze re pet vál la ló tör vény ha tó sá gok, me gyei és te le pü lé si 

ön kor mány za tok, ta ná csok. A du a liz mus idő sza ká ban az ál ta luk fenn tar tott re gi o ná -

lis gyűj tő mú ze u mok ré vén a mú ze u mi fe la da tok je len tős ré szét ön ként vagy kö te -

le ző fe la dat ként ezek az ön kor mány za tok lát ták el. 1929-et kö ve tő en hálóza to so dás 

mu tat ha tó ki, amely 1963 után a kö zép szin tű de cent ra li zá ci ó nak kö szön he tő en 

erő tel jes lö kést ka pott: az or szá gos rend szer ré össze állt há ló za to kon be lül és fe lett 

vi lá gos szak mai irá nyí tá si vi szo nyok ala kul tak ki. Ko ráb bi előz mé nyek alap ján ek -

kor ra kris tá lyo sod tak ki az in téz mény fenn tar tás ra ki je lölt de cent ra li zált szer vek 

mú ze um üggyel és örök ség vé de lem mel kap cso la tos szak igaz ga tá si fe la da tai. Hierar -

chizáltan köz igaz ga tá si jo go sít vá nyo kat kap tak az egyes in téz mé nyek is, rész ben  

a há ló za ti irá nyí tás ból adó dó an, rész ben a köz igaz ga tá si szer vek dön té se i nek elő -

ké szí té se cél já ból.13 

Eu ró pa (és a fej lett vi lág) mú ze u mi rend sze rei na gyon el té rő ek. A ha gyo má nyos 

ma gyar rend szer és sza bá lyo zás sok te kin tet ben egye di nek mond ha tó, jó és rossz 

ér te lem ben is szol gál tat okot a példanélküliségre. Mo nog rá fi ám ban sze ret ném ezt 

rész le te sen is ki fej te ni. Ugyan ak kor nem vo nat koz tat ha tunk el a nem zet kö zi tren -

dek től sem. 

 

 

Alap fo gal mak 
 

Nem ke rül het jük el, hogy a mú ze um üggyel kap cso la tos né hány alap fo ga lom jo gi 

szem pon tú meg ha tá ro zá sát elő ze te sen el ne vé gez zük. A ké sőb bi ek so rán ugyan is 

ezek a muzeológiai, mú ze u mok kal kap cso la tos jo gi ki fe je zé sek gyak ran tér nek majd 

vissza, ezért je len té sük tisz tá zá sa, pon tos de fi ní ci ó juk szük sé ges a le írt je len sé gek 

ér tel me zé sé hez. 

A köz be széd ben gyak ran egy be csú szik a mú ze um és a ki ál lí tás fo gal ma, ho lott  

a ki ál lí tás nem más, mint az egyik leg fon to sabb mú ze u mi is me ret áta dó funk ció:  

„a mú ze u mi ki ál lí tá sok mű tár gyak cso port ját, il let ve azo kat rep re zen tá ló ob jek tu mo -

kat mint a kom mu ni ká ció és in for má ció köz lés el sőd le ges esz kö ze it mu tat ják be”.14  

Ha e komp lex in téz mény lé nye gi sa já tos sá ga it sze ret nénk meg ra gad ni, ér de mes  
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12     KMETY Ká roly: A ma gyar köz igaz ga tá si és pénz ügyi jog ké zi köny ve. I. kö tet. Bp., Grill Ká roly Könyv ki -
a dó vál la la ta, 1911, ha to dik, ja ví tott ki a dás, 532., uő: A ma gyar köz igaz ga tá si és pénz ügyi jog ké zi köny -
ve. El ső kö tet. Bp., Grill Ká roly Könyvkiadóvállalata, 1926, he te dik, tel je sen át dol go zott ki a dás, 444–447., 
KOREK Jó zsef: A szak fe lü gye le ti rend szer ala ku lá sa a mú ze u mi szak te rü le ten = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 
1968, 2. sz., 81–83. 

 
13     KOREK: i. m. (1988), 101., 111., 124–125., BERÉNYI: i. m. (2006), 319., 324–326., BASICS Be at rix: Egy -

ség ben volt az erő = MúzeumCafé, 2016, 4. sz., 107–108. 
 
14     A fen ti, egyéb ként alap ve tő en ter ve zői, il let ve kiállításrendezői szem pon tú meg ha tá ro zás hoz: VASÁ ROS 

Zsolt: Ki ál lí tó-tér. Mú ze u mi tár la tok ké zi köny ve. (Mú ze u mi irány tű 7.) Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi 
Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 21–23. 



a je len leg is ha tá lyos mú ze u mi tör vé nyünk de fi ní ci ó já ból ki in dul nunk. Esze rint  

a mú ze um olyan in téz mény, amely kul tu rá lis ja vak tu do má nyo san rend sze re zett 

gyűj te mé nye it gon doz za, fo lya ma to san gyűj ti (gya ra pít ja), nyil ván tart ja, meg őr zi, 

res ta u rál ja, tu do má nyo san fel dol goz za, ki ál lí tá so kon és más mó don be mu tat ja (tár -

sa dal mi hasznosulás). A mú ze um ren del ke zik a mű kö dé sé hez szük sé ges tár gyi és 

anya gi fel té te lek kel (költ ség ve tés, inf rast ruk tú ra), szak irá nyú vég zett sé gű szak em -

be rek kel (szak al kal ma zot tak kal).15 A jog sza bá lyi meg ha tá ro zá son és a nap ja ink ban 

köz ké zen for gó mú ze um de fi ní ci ó kon túl hasz nos nak tű nik ide hi vat koz ni az ICOM 

24., 2007-ben Bécs ben tar tott kong resszu sán új ra fo gal ma zott és bő ví tett de fi ní ci ót: 

„A mú ze um egy, a tár sa da lom és an nak fej lesz té se szol gá la tá ban ál ló sta bil, nonprofit 

in téz mény, amely nyi tott a nyil vá nos ság szá má ra, és ok ta tás, ta nu lás és él mény szer -

zés cél já ból gyűj ti, meg őr zi, ku tat ja, köz re ad ja és be mu tat ja az em be ri ség és kör nye -

ze té nek tár gyi és szel le mi kul tú rá ját.”16 

A szak ág a muzeológia szem pont já ból ér tel me zett olyan alap tu do mány, amely nek 

kul tu rá lis örök sé gi ele mei gyűj te mé nye zés tár gyát ké pez he tik (pél dá ul ter mé szet -

tu do mány, mű vé szet tör té net, ré gé szet, nép rajz, tör té net tu do mány stb.).17 

A gyűj tő kör a kul tu rá lis ja vak azon (szak ág, kor szak, te ma ti ka sze rint) meg ha tá -

ro zott cso port ja, ame lyet az adott mu ze á lis in téz mény gyűjt, gon doz, be mu tat. Tu -

laj don kép pen a köz igaz ga tá si ér te lem ben vett ha tás körfo ga lom (a ha tó ság mi lyen 

ügyek in té zé sé re jo go sult) muzeológiai szi no ni má ja.18 

Gyűj tő te rü let nek ne vez zük azt a föld raj zi szem pont ból pon to san kö rül ha tá rolt 

te rü le tet, amely nek ha tá ra in be lül az adott mu ze á lis in téz mény gyűj té si te vé keny -

sé get foly tat(hat); ha az adott te rü le ten ezt ki zá ró la go san te he ti, vagy leg alább is el -

sőbb sé get él vez, te rü le ti il le té kes ség ről be szé lünk. Tu laj don kép pen a köz igaz ga tá si 

ér te lem ben vett il le té kes ségfo ga lom (az azo nos ha tás kö rű szer vek kö zül me lyik 

jár hat el) muzeológiai szi no ni má ja.19 

A tu do má nyos au to nó mia ál la mi költ ség ve tés ből fenn tar tott, de az ál la mi irá -

nyí tás tól füg get le nül mű kö dő au to nóm, ön kor mány za ti ság gal ren del ke ző szer ve zet 
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15     Vö.: a kul tu rá lis ja vak vé del mé ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz -
mű ve lő dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény 42. §. 

 
16     Idé zi: CSE RI Mik lós: A tu do má nyos stra té gia mint a vál to zá sok ge ne rá to ra. Ve ze tői fe la da tok a tu do má -

nyos stra té gia ki ala kí tá sá ban és meg va ló sí tá sá ban = Mú ze um ve ze té si is me re tek 1. Szerk. BERECZKI Ibo -
lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 8.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si 
és Kép zé si Köz pont, 2010, 94. 

 
17     A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let ben az aláb bi de fi ní -

ci ót ol vas hat juk (1. § 4.): „Szak ág: a mu ze á lis in téz mény gyűj tő kö rét meg ha tá ro zó muzeológiai tu do mány -
te rü le tek kö re: ter mé szet tu do mány, ré gé szet, nu miz ma ti ka, kép ző mű vé szet, ipar mű vé szet és épí té szet, 
tör té ne ti muzeológia, nép rajz és sza bad té ri nép rajz, me ző gaz da ság- és ag rár tör té net, mű sza ki és tech -
ni ka tör té net, iro da lom-, szín ház- és ze ne tör té net.” 

 
18     MAGYARY: i. m. (1942/1998), 608. A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) 

OKM ren de let ben az aláb bi de fi ní ci ót ol vas hat juk (1. § 2.): „Gyűj tő kör: a kul tu rá lis ja vak nak azon cso -
port ja vagy cso port jai, amely re néz ve a mu ze á lis in téz mény a mű kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott 
szak ág, kor szak, il let ve te ma ti ka sze rint gyűj té si te vé keny sé get foly tat hat. A gyűj tő kör ak kor mi nő sül 
lezárt nak, ha a mu ze á lis in téz mény a kul tu rá lis ja vak olyan gyűj te mény be ren de zett cso port ját vagy cso -
port ja it őr zi, amely re néz ve gyűj té si te vé keny sé get nem foly tat.” 

 
19     MAGYARY: i. m. (1942/1998), 608. A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) 

OKM ren de let ben az aláb bi de fi ní ci ót ol vas hat juk (1. § 3.): „Gyűj tő te rü let: az a köz igaz ga tá si vagy föld -
raj zi egy ség, ahol a mu ze á lis in téz mény gyűj tő kö ré nek meg fe le lő gyűj té si te vé keny ség foly tat ha tó.” 



(pél dá ul az egye te mek, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia [a to váb bi ak ban: MTA], az 

Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem stb.), „tu do má nyos üzem” (Magyary Zol tán).20 

Kö zép irá nyí tó szerv nek azt a szer ve zet ne vez zük, amely re tör vény (eset leg an -

nak fel ha tal ma zá sa alap ján ala cso nyabb szin tű jog sza bály) irá nyí tá si jo go kat ru ház 

át, te hát de le gál ja egy irá nyí tószerv vo nat ko zó ha tás kö re it (pél dá ul a mi nisz ter ről 

va la mi lyen köz pon ti hi va tal ra, hát tér in téz mény re stb.).21 A mai szó hasz ná lat sze rint 

egy részt akár köz pon ti hi va tal nak is ne vez het nénk ezt az in téz mény tí pust, hi szen 

tör vény vagy kor mány ren de let ál tal lét re ho zott, mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mű kö dő, 

kü lö nös ha tás kö rű köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vet ért he tünk alat ta (Mú ze u mok és 

Könyv tá rak Or szá gos Fő fel ügye lő sé ge, Mú ze u mok és Mű em lé kek Or szá gos Köz -

pont ja), más részt – az Or szá gos Gyűj te mény egye tem ese té ben – fel is mer het jük az 

au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek (ma gas fo kú költ ség ve té si-pénz ügyi önál ló ság, 

funk ci o ná lis füg get len ség), az önál ló sza bá lyo zószer vek (ren de let al ko tá si jog) és  

a köz tes tü le tek (ön kor mány za ti ság, köz jo gi jo gi sze mé lyi ség hez kap cso ló dó köz igaz -

ga tá si jog kö rök, ki zá ró la gos köz fe la dat) egyes is mér ve it is.22 A kö zös is mér vek alap -

ján a to váb bi ak ban a sem le ge sebb kö zép irá nyí tó szerv ki fe je zést hasz nál juk. 

A regisztráció ön kén tes ala pú mú ze u mi nyil ván tar tá si rend szer, amellyel a csat -

la ko zás ré vén több let jo gok jár nak, alap ele me a jog a mú ze um el ne ve zés vi se lé sé hez, 

de a re giszt rált mú ze um nak több let kö te le zett sé ge ket kell tel je sí te nie. A re giszt rá ció -

val kap cso la tos nyil ván tar tá si rend sze re ket gyak ran ci vil-szak mai szer ve ze tek mű -

köd te tik az il le té kes ál la mi szerv vel tör tént meg ál la po dás alap ján. A 1897-től Ma -

gyar or szá gon is egy faj ta regisztrációt ve zet tek be, 1929-től vi szont mú ze um csak az 

ál lam ál tal er re ki je lölt szer ve ál tal ki adott (mű kö dé si) en ge dély alap ján mű köd het.23
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20     MAGYARY Zol tán: A ma gyar tu do má nyos élet köz igaz ga tá sa és kor mány zá sa = A ma gyar tu do mány po -
li ti ka alap ve té se. Szerk. uő. Ki ad ja a Tu do má nyos Tár su la tok és In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge. Bp., 
Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1927, 614–615., uő: A ma gyar tu do mány po li ti ka jö vő fe la da tai = A ma -
gyar tu do mány po li ti ka alap ve té se. Szerk. uő. Ki ad ja a Tu do má nyos Tár su la tok és In téz mé nyek Or szá gos 
Szö vet sé ge. Bp., Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1927, 617., uő: i. m. (1942/1998), 216–221., 364., 
GLATZ Fe renc: Klebelsberg és a ma gyar tör té net tu do mány, 1917–1931. A Tör té nel mi Tár su lat, a köz életi 
fó rum (1969) = uő: Kon zer va tív re form. Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, Hóman, Haj nal. Bp., Kos suth 
Ki a dó, 2016, 58–59., uő: Klebelsberg tu do mány po li ti kai prog ram já nak eu ró pai he lye. Mi nő ség, au to nó mia, 
ál la mi sze rep vál la lás (1999) = uo. 203., Magyary Zol tán. Vá lo gat ta, saj tó alá ren dez te, a be ve ze tést és  
a jegy ze te ket ír ta: SAÁD Jó zsef. (Ma gyar Pan te on 8.) Bp., Új Man dá tum Könyv ki a dó, 2000, 27–32., 
UJVÁRY Gá bor: Klebelsberg Kuno és Hóman Bá lint kul túr po li ti ká ja = A ma gyar jobb ol da li ha gyo mány, 
1900–1948. Szerk. ROMSICS Ig nác, Bp., Osiris Ki a dó, 2009, 397–399. Magyary Zol tán az Or szá gos Ma -
gyar Gyűj te mény egye te met / Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot a köz in té ze tek kö zé so rol ta, és a köz in té zet 
lé nye gét így fo gal maz ta meg: „A köz in té ze tek [...] az ún. passzív ala ku la tok kö zé tar toz nak. Ön ma guk tól 
sem nem ke let kez het nek, sem meg nem szűn het nek. Mind lé te sí té sük höz, mind meg szün te té sük höz más 
té nye ző aka ra ta szük sé ges: az ál lam, vá ros, köz ség, egy ház, vagy ma gá nos ala pít ja. A bu da pes ti egye -
te met Pázmány Pé ter prí más 1635-ben Nagy szom bat ban, a Nem ze ti Mú ze u mot gróf Szé che nyi Fe renc 
1806-ban (sic!) ala pí tot ta. Ah hoz, hogy va la mely in té zet köz in té zet le gyen, rend sze rint az ál lam jó vá ha -
gyá sa szük sé ges. Az ál lam egyút tal a fe lü gye le tet is gya ko rol ja fe let te, egész fenn ál lá sa alatt.” (MAGYARY: 
i. m. [1942/1998], 216–217.) 

 
21     A fo ga lom hasz ná lat pon to sí tá sa ér de ké ben hasz nos nak tű nik az ál ta lam vizs gált kor szak vé gén ha tá -

lyos ál lam ház tar tá si tör vény (az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény) kö zép irá nyí tó 
szerv re vo nat ko zó sza bá lyo zá sát a 2000-es évek ből fel idéz ni (49. § [4]–[5] be kez dés). 

 
22     LAPSÁNSZKY And rás – PATYI And rás – TA KÁCS Al bert: A köz igaz ga tás szer ve ze te és szer ve ze ti jo ga. 

(Ins titutiones Administrationis. A ma gyar köz igaz ga tás és köz igaz ga tá si jog ál ta lá nos ta nai. III. kö tet.) 
Bp., Di a lóg Campus Ki a dó, 2017, 93–94., 96–101., 279–293. Magyary Zol tán a köz in té ze tek kap csán 
té mánk szem pont já ból egy fon tos tí pust em lít: „f. jo gi sze mé lyi ség gel bí ró önál ló köz in té ze tek, ame lyek 
az ál lam, vagy egyéb anya kö zü let köz igaz ga tá sá ból ki vál tak, kü lön le ges köz célt szol gá ló köz igaz ga tás sá, 
jo gok és kö te le zett sé gek ala nya i vá let tek és ezt tör vény, vagy más jog sza bály ki fe je zet ten el is me ri, pl.  
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (1934: VIII. t.-c.).” (MAGYARY: i. m. [1942/1998], 218.) 

 
23     BA LÁZS: i. m. (2003), 20–31.



II. Mú ze um tí pu sok az új ko ri eu ró pai mű ve lő dés tör té net ben 
 

 

Az eu ró pai mú ze um tí pu so kat gyűj tő kö ri és/vagy gyűj tő te rü le ti ala pon kü lö nít het jük 

el. A mind má ig egyet len, tel jes kö rű nek te kint he tő, je len leg is egye te mi tan könyv -

ként hasz nált (!) ma gyar nyel vű muzeológiai össze fog la lás szer ző je, Korek Jó zsef 

négy mú ze um tí pust kü lö ní tett el: mű vé sze ti mú ze u mo kat (A), tör té ne ti mú ze u mo -

kat (B), nép raj zi mú ze u mo kat (C), va la mint ter mé szet tu do má nyi és mű sza ki mú ze -

u mo kat (D). Ez az alap ve tő en szak ágak ra, gyűj tő kör re épü lő osz tá lyo zás meg le he -

tő sen se ma ti kus nak tűn het, azon ban az egyes alap tí pu sok főbb jel lem zői alap ján 

még is jól hasz nál ha tó, hi szen a ké sőbb tár gya lan dó ága za ti jog sza bá lya ink ki vé tel 

nél kül ezt, az egyéb ként el avult XX. szá za di ti po ló gi át hasz nál ták. Igaz ugyan, hogy 

Korek Jó zsef adós ma radt az zal, hogy eze ket a jel lem ző ket mód szer ta ni ala pon, 

rész le te sen ki mun kál ja, meg elé ge dett az egyes tí pu sok kap csán konk rét in téz mé -

nyek tör té ne té nek és gyűj te mé nyé nek rö vid be mu ta tá sá val.24 

 

 

A) Mű vé sze ti mú ze u mok 
 

Az eu ró pai mű vé sze ti mú ze u mok rend sze rint ural ko dói ala pí tá sú ak és/vagy a pa -

lo ták ban fel hal mo zott mű tárgy anyag ból ala kul tak (pél dá ul Bécs, Mün chen, Drezda). 

Gyűj tő kö rük egye te mes, te ma ti kus és kro no ló gi ai ér te lem ben a mű vé szet tel jes sé -

gét igye kez nek be mu tat ni, bár né me lyik ese té ben ki ala kult sa já tos pro fil (pél dául 

ipar mű vé szet: Victoria and Al bert Museum, Lon don). Ez zel szem ben a New York-i 

Metropolitan Museum of Arts kol lek ci ói vá sár lás, aján dé ko zás és ex pe dí ci ók ré vén 

ala kul tak ki, il let ve gya ra pod nak.25 

 

 

B) Tör té ne ti mú ze u mok 
 

A tör té ne ti mú ze u mok nak há rom tí pu sa is me re tes. Az eu ró pai ré gé sze ti mú ze u mok 

szü le té sé ben ko moly sze re pet ját szott az egyes ál la mok nak a ta lált kin csek kel kap -

cso la tos jo ga. Bár a sza bá lyo zás or szá gon ként na gyon vál to za tos, az elő ke rült le le tek 

ér té ke lé se és fel hal mo zó dá sa ked ve zett a ré gé sze ti szak gyűj te mé nyek ki ala kí tá sá -

nak. Más ese tek ben ma gán gyűj te mé nyek ala poz ták meg ré gé sze ti mú ze um lét re jöt -

tét (pél dá ul Tör té ne ti Mú ze um, Moszk va). A ré gé sze ti mú ze u mok gyűj tő te rü le te rend -

sze rint az adott or szág ra kor lá to zó dik, de van nak olyan in téz mé nyek is, ame lyek 

más te rü le tek ré gé sze ti anya gát is gyűj te mé nyez ték (gon dol junk csak a na gyobb 

eu ró pai mú ze u mok egyip to mi és gö rög gyűj te mé nye i re). A pa lo ta mú ze u mok annyi -
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24     KOREK: i. m. (1988), 61–84. A mú ze um kor sze rűbb fo gal má hoz és a mú ze um ti po ló gi á hoz ki in du lás -
képp: https://www.britannica.com/topic/museum-cultural-institution (utol só le töl tés: 2019.05.11.) 

 
25     KOREK: i. m. (1988), 61–70., P. SZA BÓ Er nő: A drez dai Albertinum: a mű vé szet bár ká ja = MúzeumCafé, 

2010/2011, 4. sz., 60–67. 



ban te kint he tők több nek a klasszi kus ural ko dói gyűj te mé nyek nél, hogy a kincs tá -

ron, fegy ver tá ron stb. túl en te ri ő rök se gít sé gé vel a pa lo ta egy ko ri be ren de zé sét is 

be mu tat ják, ese tük ben a pa lo ta, a re zi den cia egé sze a lé nye ges (pél dá ul Versailles, 

Moszk va, Pe king). A gaz dag anyag ból sok fé le szak ki ál lí tás sal is büsz kél ked het nek. 

A had tör té ne ti mú ze u mok gyö ke re it az ural ko dói fegy ver tá rak ban kell ke res nünk 

(pél dá ul Heeresgeschichtliches Museum, Bécs), de fej lő dé sük so rán már komp lex 

gyűj te mé nyek ké ala kul tak: a had se reg, a had vi se lés tör té ne tét mu tat ják be, ér te -

lem sze rű en az adott or szág vo nat ko zá sá ban, an nak em lék anya gá ra épít ve.26 

 

 

C) Nép raj zi mú ze u mok 
 

Az eu ró pai nép raj zi mú ze u mok ki ala ku lá sá ban kez det től fog va erő tel jes ha tást gya -

ko rolt az észak-ame ri kai ant ro po ló gi ai szem lé let. A mú ze u mok nem csak az adott 

or szá gok nép raj zi em lé ke it gyűj töt ték, ha nem gyak ran – rész ben az eg zo ti kum tól is 

hajt va – tá vo li or szá gok tár gyi em lé ke it is. A ter mé sze ti né pek szel le mi és anya gi 

kul tú rá já nak em lé kei nagy ban hoz zá já rul tak a tár sa dal mi fej lő dés tör vény sze rű sé -

ge i nek meg ér té sé hez. Ha gyo má nyos ér te lem ben per sze a nép raj zi mú ze u mok gyűj -

tő kö re a pa rasz ti kul tú rát öle li fel, azon ban a nép rajz a kul tu rá lis ant ro po ló gi á val 

kö zö sen más tár sa dal mi osz tá lyok, ré te gek szel le mi és tár gyi em lé ke it is vizs gál ja. 

A nép raj zi mú ze u mok kü lön le ges vál fa ja a sza bad té ri mú ze um (bár hoz zá kell ten ni, 

hogy van nak ré gé sze ti pro fi lú sza bad té ri mú ze u mok is, pél dá ul Pompeji), amely nek 

klasszi kus tí pu sa, a skan zen skan di náv te rü le ten fej lő dött ki.27 

 

 

D) Ter mé szet tu do má nyi és mű sza ki mú ze u mok 
 

A ter mé szet tu do má nyi mú ze u mok a ter mé szet vi lá gá nak tár gyi anya gát gyűj tik 

(pél dá ul Naturhistorisches Museum, Bécs), ám az ipa ri for ra da lom után meg ha tá ro -

zó ak let tek a ma te ma ti kai és fi zi kai alap ku ta tá sok, ezek nek kö szön he tő en for dult 

az ér dek lő dés a mű sza ki tu do má nyok és a tech no ló gia fe lé: lét re jöt tek a mű sza ki 

mú ze u mok az ipar fej lesz tő is me ret ter jesz tés je gyé ben. Az új mú ze um tí pus – a tu -

do má nyos (Science) mú ze um – már min dent fel ölel, amely a mű sza ki és a ter mé -

szet tu do má nyok kal kap cso la tos. A vi lág el ső mű sza ki mú ze u mát, a pá ri zsi Conser -

vatoire des Arts et Métiers-t a fran cia kon vent 1794-ben ki bo csá tott dek ré tu ma 

alap ján hoz ták lét re, a me ző gaz da sá gi-mű ipa ri bi zott ság fe lü gye le te alatt itt he lyez -

ték el min den fé le mes ter ség gé pe i nek, szer szá ma i nak, mo dell je i nek, terv raj za i nak, 
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26     KOREK: i. m. (1988), 70–75. Ré gé sze ti mú ze u mok kö zött ér de kes ket tős sé get lát ha tunk az isztambuli 
Ré gé sze ti Mú ze um (http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/, utol só le töl tés: 2018.07.19.) és az an ka rai 
Ana tó li ai Ci vi li zá ci ók Mú ze u ma (http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/, utol só le töl tés: 
2018.07.19.) kö zött: az előb bi még bi ro dal mi ki te kin té sű (anya ga nem csak a mai Tö rök or szág te rü le -
té ről szár ma zik), utób bi mo dern ér te lem ben vett or szá gos ré gé sze ti mú ze um. 

 
27     KOREK: i. m. (1988), 75–80., Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um Szent end re. Szerk. CSE RI Mik lós – FÜ ZES End -

re, Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um, 2002, 3–12. 



le írá sa i nak és köny ve i nek nyil vá nos gyűj te mé nyét. A mind má ig min tá ul szol gá ló, 

leg na gyobb sza bá sú eu ró pai tech ni ka tör té ne ti mú ze um (Deutsches Museum) azon -

ban Mün chen ben mű kö dik, ala pí tá sa a né met nagy tő ke el ha tá ro zá sá nak és je len tős 

anya gi hoz zá já ru lá sá nak ered mé nye. Eh hez a mú ze um tí pus hoz so rol juk a Ma gyar 

Me ző gaz da sá gi Mú ze u mot, amely az agrárium eu ró pai szin ten el is mert, él vo nal be li 

mu ze á lis in téz mé nye.28 

 

Ha a gyűj tő kör he lyett a gyűj tő te rü le tet vesszük fi gye lem be, ak kor meg kü lön böz -

tet he tünk uni ver zá lis (az egész vi lág ra ki ter je dő en gyűj té si te vé keny sé get foly ta tó), 

nem ze ti vagy or szá gos (tu laj don kép pen egy or szág ha tá rai ál tal meg ha tá ro zott te rü -

let ről gyűj te mé nye ző), va la mint re gi o ná lis (tar to má nyi, me gyei, já rá si) és te le pü lé si 

(vá ro si) mú ze u mo kat. 

 

 

Az el ső (esz mé nyi) mú ze um Kö zép-Eu ró pá ban: a Belvedere 
 

A bé csi Kunsthistorisches Museum tör zsét je len tő tör té ne ti és ré gé sze ti gyűj te mény, 

az érem- és ré gi ség tár há rom száz éves tör té ne té nek leg moz gal ma sabb idő sza ka  

a XVIII. szá zad ra esik. Az önál ló csá szá ri érem gyűj te mény 1712–1714-ben jött lét re, 

ezt meg elő ző en az érem anya got kü lön bö ző gyűj te mé nyek ben őriz ték és gon doz -

ták; mind azon ál tal kü lön igaz ga tó ál tal irá nyí tott egy sé ges és önál ló pénz ér me- és 

em lék érem-gyűj te mény ről csak 1798 óta be szél he tünk; azon ban ek kor ra már ide 

tar toz tak az egyéb ré gi sé gek is, ezért a XIX. szá zad ban egye ne sen érem- és ré gi -

ség tár nak (Münz- und Antikenkabinett) ne vez ték. A kez de tek ben a csá szá ri gyűj te -

mé nyek nek a Stallburg adott ott hont, itt he lyez ték el az érem- és ré gi ség gyűj te -

ményt, a mű vé sze ti gyűj te mé nye ket (Kunstkammer), a kincs tá rat (Schatzkammer) 

és a kép tá rat (Pinakothek) is. A XVIII. szá zad ban a bé csi ud va ri gyűj te mé nyek je len -

tő sé ge meg nőtt, rész ben an nak is kö szön he tő en, hogy az ural ko dó ház ezek ben 

saját nagy sze rű sé gé nek nagy kö zön ség elé tár ha tó bi zo nyí té kát, je lét lát ta. Mind ez 

együtt járt a tu do má nyos szem lé let elő tér be ke rü lé sé vel, amely ben ko moly sze re pet 

ját szott a csá szá ri régiségfelügyelő, Carl Gustav Heraeus (1671–1725). A Herae us 

ál tal 1711–1719 kö zött ve ze tett kéz irat (Jo ur nal oder Hand-Buch) a gyűj te mény 

tör té ne té nek egyik leg fon to sabb ko rai for rá sa. Ked ve ző en ha tott az is, hogy míg VI. 

Ká roly (1711–1740) és Lot ha rin gi ai Fe renc (1745–1765) csá szá rok ma guk is mert 
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28     KOREK: i. m. (1988), 80–84., MÉ SZÁ ROS Ba lázs: Tech ni ka tör té ne ti mú ze u mi há ló za tunk ki ala ku lá sa és 
fej lő dé sé nek ten den ci ái = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1980, 2. sz., 12., B. VAR GA Ju dit: A mú ze um pe da gó gia 
mint a mú ze u mi tu dás op ti má lis kom mu ni ká ci ó ja. A lon do ni Science Museum és egy skó ci ai science cen -
ter jó pél dá ja = Tu dás és gya kor lat. Mú ze um pe da gó gi ai mód sze rek – Eu ró pai pél dák és ha zai al kal ma zá sok. 
Mód szer ta ni fej lesz tés. Szerk. BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 5.), Szent end re, Sza bad -
té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 126–128., ESTÓK Já nos: Mi lyen -
nek kell len nie ma egy, a 21. szá za di el vá rá sok nak meg fe le lő, egy szer re tu do má nyos és nép sze rű me ző -
gaz da sá gi mú ze um nak? = MúzeumCafé, 2014, 6. sz., 25., STEINER, Kate: A jö vő ösz tön zé se = Múze um -
Café, 2018, 3. sz., 163–167. Itt kell meg em lí te ni, hogy a mün che ni Deutsches Museum mel lé szép las san 
fel nő Né met or szág má sik mű sza ki mú ze u ma, az 1982-ben ala pí tott, ber li ni Deutsches Technikmuseum: 
KO VÁCS Dá ni el: Mú ze um a re pü lő gép alatt. Deutsches Technikmuseum Ber lin = MúzeumCafé, 2018, 3. sz., 
151–161. 



érem gyűj tők vol tak, így fon tos nak tar tot ták a gyűj te mé nyi mun kát, ad dig Má ria 

Terézia (1740–1780) és II. Jó zsef (1780–1790), bár kü lö nö seb ben nem ér dek lőd tek 

az ér mek iránt, de a csá szá ri kol lek ci ó kat nagy ra tar tot ták, a gyűj te mé nyi anya gok 

pub li ká ci ó ját szor gal maz ták, és lá to gat ha tó sá gu kat a nagy kö zön ség nek biz to sí tot -

ták. A nu miz ma ti kai gyűj te mény tu do má nyos in téz ménnyé azon ban csak Joseph 

Hilarius Eckhel (1737–1798) igaz ga tó sá ga alatt vált (1774-től), idő köz ben ugyan is 

a gyűj te mé nyi mun kát már nem fel ügye lő, ha nem igaz ga tó ve zet te. Eckhel meg bí -

za tá sa az óko ri rész re vo nat ko zott; vi tat ha tat lan ér de me, hogy az óko ri nu miz ma -

ti kát va ló di tu do mánnyá tet te, és a bé csi egye te men ta ní tot ta is. Szin tén a ne vé hez 

köt he tő an nak a ren del ke zés nek a meg újí tá sa, amely a ta lált ré gi pén zek kel kap cso -

la tos be szol gál ta tá si kö te le zett sé get elő ír ta.29 

Mú ze um tör té ne ti szem pont ból iga zán meg ha tá ro zó je len tő sé gű nek azon ban még -

sem az érem- és ré gi ség tár tu do má nyos sze re pé nek nö ve ke dé se, ha nem a csá szári 

kép tár nak a Belvedere Pa lo tá ba tör tént át köl töz te té se és az új ki ál lí tás 1781-ben 

tör tént meg nyi tá sa te kint he tő. Et től az idő pont tól kez dő dő en már nem csak csá szári 

mű gyűj tés ről be szél he tünk ugyan is, ha nem a di nasz tia presz tí zsét nö ve lő nyil vá nos 

mú ze um ról is. A köl tö zés alap ve tő en az idő sebb Joseph Rosa (1726–1805) kép tár-

igaz ga tó sá gá hoz kö tő dik, bár egy rö vid in ter mez zo ere jé ig a tény le ges meg va ló sí -

tást Christian von Mechel (1737–1817) irá nyí tot ta. A fes tő ként sem te het ség te len 

Rosa 1772-től ve zet te a csá szá ri kép tá rat, te vé keny sé ge so rán si ke re sen ol dott 

meg szer ve zé si és igaz ga tá si ügye ket, tu laj don kép pen ez zel si ke rült le rak nia a mú -

ze um igaz ga tás alap ja it. Mechel csa lád já ból hoz ta ma gá val a mű vé szet sze re te tét, 

de in kább a me nedzs ment hez ér tett, so ká ig Pá rizs ban ve ze tett egy réz met sze te ket 

áru sí tó üz le tet. Öt let adó ként vi szont a két szak em ber mel lett il lik meg em lí te ni 

Kaunitz kan cel lár, az az Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg her ceg (1711–1794) ne vét, 

aki nek min den bi zonnyal nagy sze re pe volt Má ria Terézia és II. Jó zsef meg győ zé -

sé ben. A szin tén mű gyűj tő Kaunitz a gyűj te mé nyek ben esz közt lá tott a di nasz tia 

dicső sé gé nek, nagy sá gá nak meg mu ta tá sá ra, er re pe dig sze rin te a leg al kal ma sabb 

egy nagy kö zön ség ál tal lá to gat ha tó mú ze um le het. Ar ról sem sza bad azon ban meg -

fe led kez ni, hogy a csá szá ri ház ban a mű vé sze tek iránt kü lö nös lel ke se dés sel vi sel -

tet tek, kö szön he tő en az érem gyűj tő Lot ha rin gi ai Fe renc csá szár nak. Elég csak Franz 

Messmer (1728–1773) és Jacob Kohl (1734–1788) hí res, a csá szár ha lá la után fes -

tett (1773), ma a Naturhistorisches Museumban lát ha tó fest mé nyé re utal nunk, ame -

lyen a csá szár a csá szá ri gyűj te mé nyek négy igaz ga tó já val lát ha tó: Gerard van Swie -

ten (1700–1772) (könyv tár), Jean de Baillou (1684–1758) (ter mé sze ti tár), Valentin 

Jameray Duval (1695–1775) (érem tár) és Jean-François de Marcy (1709–1791) 

(fizi kai tár) áll nak az ülő ural ko dó és az asz tal ra ki he lye zett mű tár gyak kö rül. Má ria 

Terézia is von zó dott a mű vé sze tek hez, de ese té ben olyan sze mé lyes gyűj té si te vé -
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29     A fen ti e ket a bé csi csá szá ri érem tár XVIII. szá za di tör té ne tét fel dol go zó leg újabb mo nog rá fia alap ján 
fog lal tam össze: HASSMANN, Elisabeth – WINTER, Heinz: Numophylacium Imperatoris. Das Wi e ner 
Münz kabinett im 18. Jahrhundert. (Schriften des Kunsthistorischen Museums Band 14.) Wi en, Kunst his -
to risches Museum – Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016. A bé csi csá szári 
gyűj te mé nyek hez leg utóbb ma gya rul: PAP HÁ ZI Já nos: A Habs bur gok „Kunst- und Wunderkammere” = 
MúzeumCafé, 2016, 2. sz., 178–180. 



keny ség ről már nem be szél he tünk, mint hit ve sé nél. II. Jó zsef pe dig ki fe je zet ten 

puri tán volt, őt a gyűj te mé nyek kel kap cso lat ban el ső sor ban prak ti kus (pél dá ul mű -

tárgy vé del mi) szem pon tok ve zet ték. A kor szak ban már ki emel ke dő ha tá sú mű vé -

szet el mé le ti ta nul má nyok szü let tek, mi köz ben a düsseldorfi kép tár min ta sze rű 

elren de zé se és ka ta ló gu sa a bé csi e ket is lé pés kény szer be hoz ta. Rá adá sul az egy re 

gya ra po dó kép tár min den tér ki hasz ná lás el le né re ki nőt te a Stallburgban ren del ke -

zés re ál ló ter me ket, így hely ze té nek ren de zé se, el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa 

egy re sür ge tőb bé vált. Az anya got ren dez ték, ka ta lo gi zál ták és gya ra pí tot ták,  

a köl tö zés most már tény leg el ke rül he tet len né vált. A for má lis dön tést Má ria Terézia 

1776-ban hoz ta meg, de ah hoz II. Jó zsef is egyet ér té sét ad ta. El kez dőd tek az épí -

té sze ti át ala kí tá sok a fel ső Belvedere épü le té ben (fa lak el bon tá sá val na gyobb ter -

me ket ala kí tot tak ki, és el vé gez ték a szük sé ges ja ví tá so kat), majd meg kez dő dött  

a fest mé nyek át szál lí tá sa. 1779-ben a ki ál lí tás már a nagy kö zön ség szá má ra is lá -

to gat ha tó volt (hét főn, szer dán és pén te ken). Ez zel azon ban ko ránt sem te kin tet ték 

be fe je zett nek a kiállításrendezést, mert az ud var tól még to váb bi mű vek ér kez tek, 

így a tény le ges be fe je zés csak 1781-ben va ló sul ha tott meg. A ki ál lí tás fo lya ma tos 

lá to gat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa ko moly elő re lé pést je len tett egy va ló di mú ze um 

felé, hi szen ko ráb ban a mű ve ket csak „bor ra va ló” el le né ben és ese ti jel leg gel le he tett 

a Stallburgban meg te kin te ni. Azt is fon tos meg em lí te ni, hogy az ál lan dó nak szánt 

ki ál lí tás ko ránt sem volt sta ti kus, hi szen Rosa idő ről idő re fon tos nak érez te az új 

szer ze mé nyek kö zön ség nek tör té nő be mu ta tá sát, ez pe dig a ki ál lí tás újabb és újabb 

át ren de zé sét hoz ta ma gá val. Tá gabb tér sé günk ben a Belvedere tes te sí tet te meg az 

esz mé nyi mú ze u mot, lét re ho zói ál mod ták meg a mo dern ér te lem ben vett kép ző -

mű vé sze ti mú ze um kö zép-eu ró pai pro to tí pu sát.30 

A Belvedere még ural ko dói ala pí tá sú, uni ver zá lis mú ze um volt, a Kunst- und 

Wun derkammernek ne ve zett gyűj te mé nyek egye nes ági le szár ma zott ja. A köz gon -

dol ko dás azon ban vál to zott, a bi ro da lom ban meg je len tek a „nem ze ti” (a „national” 

/ „vaterländisch” / „patriotisch” jel zők – mai je len té sük kel el len tét ben – a kor szak ban 

még szi no ni mák vol tak) cél ki tű zé sek, ame lyek gya kor la ti as, nép mű ve lő és tu do má -

nyos igé nye ket fo gal maz tak meg. Ezek a gon do la tok hív tak élet re egy új mú ze um -

tí pust: a nem ze ti/tar to má nyi mú ze u mot. Ezt az in téz ményt már nem ré gi tí pu sú 

„mú ze um őrök” ve zet ték, ha nem olyan kép zett al kal ma zot tak, akik nem csak az al kal -

ma zó, ha nem a nagy kö zön ség el vá rá sa i nak is meg fe le ltek. A je les ter mé szet tu dós, 

a prá gai Národní Muzeum ál lat ta ni tá rá nak ve ze tő je, Franz Xaver Berger (1782–

1819) az aláb bi ak sze rint fo gal maz ta meg az új mú ze um tí pus de fi ní ci ó ját: „a nem zet 

vagy an nak ve ze tői ál tal ala pí tott, azok fe lü gye le te és be fo lyá sa alatt fenn ma ra dó, az 

egész nem zet nek ere de ti és oszt ha tat lan, for má lis és a kor mány zat ál tal jó vá ha gyott 

ala pí tó le vél ál tal örök idők re szó ló sza bá lyo zott tu laj don nal ren del ke ző in téz mény,  

a szel le mi kul tú ra azon ága i nak elő moz dí tá sá ra, ame lyek a nem ze ti szel lem, a kö zért -
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30     A Belvedere ko ra be li tör té ne té nek leg újabb össze fog la lá sa: LECHNER, Georg: Die Anfänge der kaiserlichen 
Galerie im Belvedere 1776–1805. Joseph Rosa d. Ä. als Generaldirektor und das In ter mez zo Christian von 
Mechels = Das Belvedere. Genese eines Museums. Hrsg. HUSSLEIN-ARCO, Agnes – SCHOELLER, Katharina. 
Wi en, Belvedere, 2011, 69–91. Ld. még: PAP HÁ ZI: i. m. (2016), 178–180. 



elem és a pol gá ri te vé keny ség cél irá nyos, ál ta lá nos fel vi lá go sí tá sá ra, éb re dé sé re és 

fel éle dé sé re dön tő be fo lyást gya ko rol nak”. Berger azt is ki fej tet te, hogy a nem ze ti 

mú ze um a nem zet szük ség le te it és kép zé sét szol gál ja, di cső sé gét hir de ti, gyűj te mé -

nyei a nem zet tu laj do ná ban áll nak, együtt mű kö dik az ok ta tá si in téz mé nyek kel, és 

ál ta lá ban a szü lő föld, a nyelv, az iro da lom és a tör té ne lem meg is mer te té sét, va la -

mint az iro dal mi örök ség ter jesz té sét szol gál ja. Te gyük hoz zá: a bi ro da lom ban elő -

ször Ma gyar or szá gon jött lét re ilyen mú ze um.31
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31     RAFFLER, Marlies: Museum – Spi e gel der Nation. Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der 
Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie. Wi en–Köln–Weimar, Böhlau, 
2007, 114–129. Bergert idé zi: uo., 204. Az idé zet Kálnoki-Gyöngyössy Már ton for dí tá sa.



III. A ha zai kez de tek 
A Ratio Educationis mú ze u mi ren del ke zé sei 
 

 

A mú ze um tör té ne ti iro da lom 1802-től, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ala pí tá sá nak 

évé től szá mít ja a ho ni mú ze um ügy kez de tét. Ez zel a ha gyo má nyos ál lás pont tal 

szem ben né ze tünk sze rint a kez de te ket né hány év ti zed del ko ráb ban egy – mai 

 szóval – köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mény jog sza bály ban ne ve sít ve tör tént meg je le -

né sé vel kell azo no sí ta nunk: ne ve ze te sen a Nagy szom bat ból Bu dá ra he lye zett 

egye tem (ko ra be li szó hasz ná lat tal numophylaciumnak ne ve zett) érem- és ré gi ség -

gyűj te mé nyé nek Ratio Educationisban (1777) sze rep lő sza bá lyo zá sá ra gon dol ha -

tunk.32 

 

 

A ma gyar mú ze um ügy szü lő he lye: a Bu da vá ri Pa lo ta 
 

A gyö ke rek azon ban még en nél is mé lyebb re nyúl nak. Már Hunyadi Má tyás ki rály 

(1458–1490) a pannóniai és daciai fel ira tos em lé kek nagy gyűj tő je volt, kol lek ci ója 

szá má ra a bu dai vár pa lo ta kert jé ben rom ker tet lé te sí tett, mi vel ezek ben a kö vek -

ben a di nasz ti á ja és a ma gyar föld em lé ke it lát ta (mint egy ékes bi zo nyí té ka ként a 

Hunyadiak – a „Corvinus”-ok – ró mai ere de té nek). Má tyás kül föl di ek nek büsz kén 

mu to ga tott rom kert jé ben egy faj ta ko rai mu ze á lis köz gyűj te ményt lát ha tunk.33 

Pár száz év el tel té vel is mét ar ról ér te sü lünk, hogy a bu dai vár pa lo tá ban pan nó -

ni ai ré gé sze ti em lé ke ket gyűj te nek. A Ratio Educationis egye tem mel kap cso la tos 

ren del ke zé sei kö zül az egyik az egye te mi könyv tár ról, az érem tár ról és a pa lo tá ban 

össze gyűj ten dő pan nó ni ai ré gé sze ti em lé kek ről szól.34 Az egye te mi érem gyűj te mény 

ere de ti leg a nagy szom ba ti je zsu i ta rend ház gyűj te mé nye volt, 1753-ban ala pí tot ta 

Fischer Li pót (1703–1787) je zsu i ta szer ze tes. A je zsu i ta rend föl osz la tá sa után –  

a rend ház más ja va i val együtt – 1773-ban a nagy szom ba ti egye tem kap ta meg ta -

nul má nyi cé lok ra. Ez a cél nyil ván va ló a gyűj ten dő ré gi sé gek kel kap cso lat ban is, de 
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32     KOREK: i. m. (1988), 85., GYÖNGYÖSSY Már ton: Das Archäologische Institut der Budapester Universität 
um 1900. Kurze Bemerkungen zum Thema einer Konferenz = Archaeologiai Ér te sí tő, 2003, 257., GYÖN -
GYÖSSY Már ton – MÉ SZÁ ROS Or so lya – TÓTH Csa ba: Az In té zet és az Érem gyűj te mény tör té ne te / The 
History of the Institute and the Numismatic Collection = Az Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Kar Ré gé szet tu do má nyi In té ze té nek Érem gyűj te mé nye. Numismatic Collection of the Eötvös 
Loránd University Faculty of Humanities Institute of Archaeological Sciences. Szerk. GYÖNGYÖSSY Már -
ton – MÉ SZÁ ROS Or so lya, Bp., ELTE Ré gé szet tu do má nyi In té zet, 2010, 10–11. Az érem gyűj te mé nyek re 
ek kor gyak ran a numophylacium (vagy: numophilacium) szót al kal maz ták, ld.: „Locus, ubi numi antiqui 
custodiuntur”: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae. Jussu et auxiliis Academiae 
Litte rarum Hungaricae condidit Antonius Bartal socius ascriptus Academiae Litterarum Hungaricae. Lip -
cse – Bp., B. G. Teubner – Franklin Tár su lat, 1901 (rep rint: Bp., 1983), 446. 

 
33     GYÖNGYÖSSY Már ton: A kincs ta lá lás tól az ása tá sig. A ré gé sze ti fel tá rá si jog tör té ne te és ha tá lyos sza -

bá lyo zá sa Ma gyar or szá gon. Bp., Mar tin Opitz Ki a dó, 2016, 19–20. 
 
34     Az egye te mi könyv tár, az érem tár, a ré gé sze ti em lé kek gyűj te mé nye, 200. §: Ratio Educationis. Az 1777-i 

és az 1806-i ki a dás ma gyar nyel vű for dí tá sa. For dí tot ta, jegy ze tek kel és mu ta tók kal el lát ta MÉ SZÁ ROS 
Ist ván. Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1981 (a to váb bi ak ban: RE), 158. 



ahogy a Ratio meg jegy zi: meg te kint he tik az ide jö vő kül föl di ek is. A meg fo gal ma zás 

egy ér tel mű: olyan mu ze á lis köz gyűj te mé nyek ről van szó, ame lyek nem csak az egye -

te mi hall ga tó ság, ha nem má sok szá má ra is nyit va áll nak. A ren de let cél ki tű zé se nem 

ki sebb, mint a ma gyar nem ze ti érem- és ré gi ség tár meg te rem té se.35 Bár az egye -

tem nek vol tak to váb bi – ter mé szet raj zi, fi zi kai és me cha ni kai – gyűj te mé nyei, azok 

egy faj ta szer tár ként ki zá ró lag ok ta tá si cé lo kat szol gál tak, aho gyan a csil lag vizs gá -

ló, a bo ta ni kus kert (fü vész kert) vagy a me ző gaz da sá gi gya kor ló kert.36 

Az 1802-es év nem csak a Nem ze ti Mú ze um ala pí tá sá ról ne ve ze tes: két má sik 

fon tos, rész le ges mú ze u mi pro fil lal ren del ke ző er dé lyi köz gyűj te mény for má lis meg -

ala pí tá sá ra is ek kor ke rült sor. A je len tős könyv- és kéz irat tár ral, kép tár ral, va la -

mint ás vány-, érem- és fegyvergyűjteménnyel ren del ke ző nagyszebeni Bru ken thal 

Mú ze um már 1777-től nyit va állt a nagy kö zön ség szá má ra, de va ló di köz gyűj te -

ménnyé csak az zal vált, hogy ala pí tó ja, Samuel Brukenthal (1721–1803) 1802-ben 

vég ren de le té ben a nagyszebeni gim ná zi um ra hagy ta. Ugyan eb ben az év ben ad ta át 

a kö zön ség nek gróf Teleki Sá mu el (1739–1822) a könyv tá rát és ás vány gyűj te mé -

nyét (Teleki Té ka). A két er dé lyi köz gyűj te mény a ké sőb bi ek ben – gaz dag sá guk 

ellené re – csak re gi o ná lis je len tő ség re tu dott szert ten ni.37 

 

 

Összeg zés 
 

A kor szak té mánk szem pont já ból re le váns jog sza bá lyá nak két olyan vo ná sát emel -

het jük ki, ame lyek nagy ban be fo lyá sol ták a ké sőb bi köz gon dol ko dást és a tör vény -

al ko tást. A ha tás kö ri kér dé sek ren de zé se mel lett a ma gyar múlt irán ti erő sebb 

érdek lő dés je len tős rész ben az 1760-as és 1770-es évek tan ügyi szak em be re i nek38 

kö szön he tő: 
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35     KOREK: i. m. (1988), 234–235., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2003), 257., GYÖNGYÖSSY – MÉ SZÁ ROS – TÓTH: i. m. 
(2010), 10–19. 

 
36     KOREK: i. m. (1988), 235., KOSÁRY Do mo kos: Mű ve lő dés a XVIII. szá za di Ma gyar or szá gon. Bp., Aka dé -

mi ai Ki a dó, 1996, har ma dik, ki egé szí tett ki a dás, 505., 507. Az egye tem csil lag vizs gá ló in té ze te és szer -
tá rai, 199. §: RE 157. 

 
37     KE LE MEN La jos: Tö rek vé sek egy er dé lyi mú ze um ala pí tá sá ra = KE LE MEN La jos: Mű ve lő dés tör té ne ti ta nul -

má nyok. Saj tó alá ren dez te, szer kesz tet te, a be ve ze tő ta nul má nyo kat és a jegy ze te ket ír ta SAS Pé ter. 
Ko lozs vár, Kriterion Könyv ki a dó, [2006], (ere de ti leg meg je lent: Er dé lyi Mú ze um, 1909, 353–375.), 61., 
HÓMAN: i. m. (1927/1938), 369., BÉNYEI Mik lós: A mű ve lő dés fe la da ta i nak, for má i nak és in téz mény rend -
sze ré nek át ala ku lá sa a pol gá ro so dás idő sza ká ban = Jankovich Mik lós, a gyűj tő és me cé nás (1772–1846). 
Ta nul má nyok. Szerk. BELITSKA-SCHOLTZ Hed vig (Mű vé szet tör té ne ti fü ze tek / Cahiers d’histoire de l’art 
17.), Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1985, 13., KOREK: i. m. (1988), 85., KOSÁRY: i. m. (1996), 559–560., 707., 
RAFFLER: i. m. (2007), 173–176., LECHNER: i. m. (2011), 91., TÓTH Fe renc: Mű-Kincs-Tár. Mű vé sze ti köz -
gyűj te mé nyek Ma gyar or szá gon, 1802–1906. (MúzeumCafé köny vek 3.) Bp., Szép mű vé sze ti Mú ze um, 
2017, 18. A Teleki Té ka ko ránt sem egye dü li ma gán ala pí tá sú könyv tár volt, hi szen több, püs pö ki ala pí -
tá sú egy há zi könyv tár (Pécs, Eger, Gyulafehérvár) mel lett egyes fő u rak is ko moly gyűj te mé nye ket hoz -
tak lét re (Gödöllő, Hédervár, Pécel stb.), de ezek nem vál tak a nagy kö zön ség szá má ra hoz zá fér he tő 
könyv tá rak ká, hi szen a gyűj te mé nye zés cél ja rend sze rint nem is ez volt: HÓMAN Bá lint: Mú ze u mok és 
könyv tá rak = HÓMAN Bá lint: Mű ve lő dés po li ti ka. (Hóman Bá lint mun kái) Bp., Ma gyar Tör té nel mi Tár su -
lat, 1938 (elő ször meg je lent: A ma gyar tu do mány po li ti ka alap ve té se. Szerk. MAGYARY Zol tán. Ki ad ja  
a Tu do má nyos Tár su la tok és In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge. Bp., Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 
1927, 295–331.), 368., KOSÁRY: i. m. (1996), 556–559. 

 
38     KOSÁRY: i. m. (1996), 411–413. 



Má ria Terézia ok ta tá si ren de le te, a Ratio Educationis azt a jog hé za got hasz nál ta 

ki, mi sze rint a köz ne ve lés, a mű ve lő dés ügyé nek sza bá lyo zá sa és irá nyí tá sa (cura 

educationis reique literariae) ki rá lyi fel ség jog, így nem tar to zik a ren di tör vény al ko -

tás tárgy kö ré be, ahogy a jog sza bály fo gal maz, „a ne ve lés- és ok ta tás ügy fel ső szin tű 

fe lü gye le te és irá nyí tá sa – ha zai tör vé nye ink sze rint – ma guk nak a ki rá lyok nak fenn -

tar tott fel ség jo gok kö zé szá mít son”.39 Fon tos meg je gyez ni, hogy az ál la mi irá nyí tás 

el vét a Ratio nem az ál lam fo gal má ból, ha nem a ma gyar ki rály jog kö ré ből ve zet te 

le, ez egy faj ta gesz tus volt a ma gyar ren di-ne me si fel fo gás fe lé, hi szen így – for -

ma i lag – nem sé rül tek a ma gyar al kot má nyos jo gok. Va ló já ban per sze nem tör tént 

más, mint a ki rá lyi ha ta lom ma gá hoz vont egy olyan fe la da tot, ame lyet a kö zép kori 

ren di jog még nem is mert, ezért ar ra a me rev jo gi szem lé let tel bí ró ren di ol dal 

(pon to sab ban az al só táb lán he lyet fog la ló ne mes ség) ne he zen for mál ha tott vol na 

jo got. Mind ez ter mé sze te sen ki ha tás sal volt az ok ta tá süggyel szo ros kap cso lat ban 

ál ló tu do mány po li ti ká ra és mű ve lő dés ügy re is.40 

Más részt az sem mel lé kes, hogy a Ratio – el té rő en az oszt rák min tá tól – jó val 

na gyobb je len tő sé get tu laj do ní tott a tör té ne lem ok ta tá sá nak, és azon be lül kü lö nö sen 

Ma gyar or szág múlt ja meg is mer te té sé nek. Ez a ko ráb bi ma gyar ok ta tás hoz ké pest 

is új sze rű volt. Bécs ben töb ben hely te le ní tet ték ezt a szem lé let mó dot, bár a hon is -

me ret hasz nos sá gát nyil ván va ló an nem von hat ták két ség be.41 Az sem vé let len, 

hogy a nagy szom ba ti egye tem tör té ne lem tan szé két csak az egye tem ál la mi irá nyí -

tás alá ren de lé se után, 1770-ben szer vez ték meg. Né hány év múl va a Ratio to váb bi 

tan szé kek lé te sí té sét irá nyoz ta elő, tör té ne ti se géd tu do má nyi pro fil lal. Ezek kö zül 

az egyik az Érem- és Ré gi ség ta ni Tan szék (Cathedra Archaeologico-Numismatica,  

a mai ELTE BTK Ré gé szet tu do má nyi In té zet jog előd je) volt. En nek a tan szék nek és 

a ma gyar föld nu miz ma ti kai em lé kei gyűj té sé re hi va tott érem gyűj te mény nek ve ze -

té sé re az egye te mi könyv tár egyik őrét, Schönwisner Ist vánt (1738–1818) kér ték 

fel. A Schönwisner ál tal új ra ren de zett kol lek ció a XIX. szá zad má so dik fe lé ig az or -

szág leg je len tő sebb érem gyűj te mé nye ma radt, de ta nul má nyi – ok ta tá si cé lo kat 

szol gá ló – jel le ge mi att nem vál(ha tot)t a nagy kö zön ség szá má ra hoz zá fér he tő mú -

ze um má.42
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39     A ne ve lés ügy he lyes el ren de zé sé nek szük sé ges sé ge, és az er re vo nat ko zó ren del ke zé si jog fenn tar tá sa 
Ma gyar or szá gon a ki rály szá má ra, 1. §: RE 17. Az alap el vet meg erő sí ti a 8. és a 9. § is: uo., 26., 385. 

 
40     MAGYARY: A val lás- és köz ok ta tás ügyi köz pon ti igaz ga tás, i. m. (1922/2015), 85–86., FE JŐS Im re: A Ma -

gyar Nem ze ti Mú ze um tör té ne te. 1802–1847 = Folia Archaeologica, 1964, 272–273., KOSÁRY: i. m. (1996), 
408., 410–411., 413., TÓTH: i. m. (2017), 18. 

 
41     KOSÁRY: i. m. (1996), 420–421. 
 
42     KOSÁRY: i. m. (1996), 503–505., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2003), 257–258., GYÖNGYÖSSY – MÉ SZÁ ROS – 

TÓTH: i. m. (2010), 16–21.





IV. A Magyar Nemzeti Múzeum létrejötte, 
reform- és neoabszolutizmuskori szabályozások 
 

 

„Ha Magyarország elsőként dönt úgy, hogy a példa -

mutató nagyszerű mintát követi – ami csoda – Ma -

gyarország elég nagy, gazdag és hatalmas eh hez, 

de ha Erdély, Morvaország, Szilézia is te vé ke nyen és 

versengve fog hozzá, ha ezek a tarto má nyok, a kor -

szellem követeléseinek a legtisztelet re mél tóbb módon 

felelnek meg, akkor ez jogosan kényszeríti rá Cseh -

or szág hazafiaira a kérdést: Le akarunk ebben 

maradni...?” 

(Franz Xaver Berger természettudós a prágai Nem -

zeti Múzeum létrehozásának szüksé ges sé gé ről)43 

 

Minden magyar állampolgár számára közismert tény, hogy a Magyar Nemzeti Mú -

zeu mot gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) 1802. november 25-én alapította meg, 

pontosabban az I. Ferenc király (1792–1835) által jóváhagyott alapítólevél ezen  

a napon kelt.44 Az azonban már kevéssé tudott, hogy – bár az alapítást egy konkrét 

időponthoz köthetjük – az ténylegesen mégis egy hosszabb folyamat eredménye 

volt. Az alábbiakban először ennek a folyamatnak a jogtörténeti jelentőséggel bíró 

állomásait szeretnénk számba venni, majd pedig a gróf szándékának törvényhozás 

általi kiteljesítését bemutatni. 

A Magyar Nemzeti Múzeum korábbi iratanyaga a második világháború idején 

elégett a Magyar Országos Levéltárban, így történetének feltárása csak más forrás -

anyag (például József nádor levéltárának [Archivum Palatinale] Acta Musei Natio na -

lis című részlege, illetve a múzeum egyes [fő]osztályain fennmaradt dokumentáció) 

alapján lehetséges. Ennek figyelembevételével készítette el Fejős Imre mindmáig 

megkerülhetetlen múzeumtörténetét, amely a későbbi összefoglalások alapja lett.45 

Az intézménytörténeti kutatások nehézségével is magyarázható, hogy az alapítás 
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43     Idé zi: RAFFLER: i. m. (2007), 200–201. Az idé zet Kálnoki-Gyöngyössy Már ton for dí tá sa. 
 
44     KUBINYI Ágos ton: A’ Ma gyar Nem ze ti Museum. Pest, 1848, 11., KUBINYI: i. m. (1861), 7., SZALAY Im re: 

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ala pí tá sa és fej lő dé se a mai na pig = A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um multja és 
je le ne. Ala pí tá sá nak szá za dik év for du ló ja al kal má ból ír ták a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tiszt vi se lői. Bp., 
Hornyánszky Vik tor Csá szá ri és Ki rá lyi Ud va ri Könyv nyom dá ja, 1902, VII., FE JŐS: i. m. (1964), 267. Az 
ala pí tó le vél ki rá lyi ok le vél be fog lalt szö ve gé nek ma gyar for dí tá sa: BERLÁSZ Je nő: Az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár tör té ne te. 1802–1867. Bp., Or szá gos Széchényi Könyv tár, 1981, 44–48. 

 
45     FE JŐS: i. m. (1964), 267–281., FE JŐS Im re: A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tör té ne te. 1848–1944 = Folia 

Archaeo logica, 1965, 285–301. Az Or szá gos Széchényi Könyv tár vo nat ko zá sá ban: BERLÁSZ: i. m. 
(1981). A le vél tá ri anyag pusz tu lá sá hoz: BODÓ Sán dor: A mú ze u mok tör té ne te Ma gyar or szá gon a du a -
liz mus ko rá ban. Aka dé mi ai dok to ri ér te ke zés. Bp., 2016. (http://real-d.mtak.hu/1012/7/dc_1362_16_dok -
to ri_mu.pdf, utol só le töl tés: 2018.04.25.), 62., TÓTH: i. m. (2017), 24–25. 



200. évfordulójára nem az intézmény, hanem gyűjteményeinek történetéről jelent 

meg minden szempontból hiánypótló, színvonalas összeállítás.46 

Az alapítás felé tett első lépések egyikének a muzeológiai szakirodalom Hajnóczy 

József (1750–1795) könyvtárosi alkalmazását (1779) tartja: Széchényi gróf meg-

bízásából rendeznie kellett a sopronhorpácsi kastély könyvtárát, majd megkezdte 

a gróf Hungarica-könyvtárának kialakítását. Széchényit legkésőbb 1786-tól foglal -

koz tatta a gondolat, hogy ezt a gyűjteményét majdan hazájának ajánlja fel, legalább -

is erre utal a családi iktatókönyv, amelyben az érintett könyvvásárlások kapcsán 

megjelent a Bibliotheca Regnicolaris Hungarica (Országos Magyar Könyvtár) megne -

ve zés. Az anyag katalogizálása immár Nagycenken Hajnóczy feladata lett. Széchényi 

időközben könyvtára további gyarapítása érdekében szerződéses viszonyba került 

Kovachich Márton Györggyel (1744–1821), a magyar diplomatika és forráskiadás 

megkerülhetetlen személyiségével. Kovachich eszméje volt egy Pesten felállítandó 

nemzeti könyvtár vagy múzeum, amelynek a könyvek mellett régiség- és kép gyűj -

teménnyel is rendelkeznie kellene.47 

 

 

A Nemzeti Múzeum megalapítása 
 

Széchényi gróf 1802 márciusában elérkezettnek látta az időt, hogy alapítási szán -

dé kához királyi jóváhagyást kérjen. Erre elsősorban azért volt szüksége, mert az 

intézmény alkalmazottainak fizetését a királyi ellenőrzés alatt álló Egyetemi Alap -

ból kívánta fedeztetni. (Az Egyetemi Alapot – fundus universitatis – Mária Terézia 

1780-ban hozta létre a királyi egyetem működésének pénzügyi fedezetéül; bár az 

alapot a Helytartótanács gondozta, csak a király rendelkezhetett vele.) Az alapító 

kéréseit hat pontba foglalva terjesztette a király elé. Első kérése annak engedé lye -

zésére irányult, hogy gyűjteményeit felajánlhassa hazájának, Magyarországnak. 

Má sodik kérésével arra kért engedélyt, hogy az így átadott gyűjteményt – saját 

költ ségén – tovább gyarapíthassa. Azt is kérelmezte, hogy a gyarapodásra tekintet -

tel az eddig megjelent katalóguskötetek folytatásaként pótköteteket adhasson ki. 

Kérelmének negyedik pontja arra irányult, hogy az új intézmény kerüljön a főher -

ceg-nádor joghatósága alá, illetve elhelyezése az Egyetemi Könyvtár épületében 

történjen, de úgy, hogy a két gyűjteményt nem szabad egyesíteni. Javasolta, hogy 

az egyetem esetleges költözése esetén az általa alapított nemzeti gyűjtemény ma -
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46     A 200 éves Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gyűj te mé nyei. Szerk. PIN TÉR Já nos, Bp., Ma gyar Nem ze ti Mú ze um, 
2002. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy az ala pí tás 100. év for du ló já ra ké szült kö tet (A Ma gyar Nem zeti 
Mú ze um) is ha son ló szel lem ben ké szült, bár Szalay Im re (1846–1917), a mú ze um igaz ga tó ja be ve ze tő 
ta nul mányt írt az in téz mény tör té ne té ről: SZALAY: i. m. (1902), VIII–XL. 

 
47     HÓMAN: i. m. (1927/1938), 368., FE JŐS: i. m. (1964), 268–269., BERLÁSZ: i. m. (1981), 24–26., 28–29., 

38., 40–41., BÉNYEI: i. m. (1985), 13., KOSÁRY: i. m. (1996), 559., V. WINDISCH Éva: Kovachich Már ton 
György, a for rás ku ta tó. (Tár sa da lom- és mű ve lő dés tör té ne ti ta nul má nyok 24.) Bp., MTA Tör té net tu do -
má nyi In té ze te, 1998, 56–57., 71–72., 79., 82–83., RAFFLER: i. m. (2007), 263., BODÓ: i. m. (2016), 5–6., 
TÓTH: i. m. (2017), 20., 23. (12. jegy zet), 34–36. Marlies Raffler ku ta tá sa i ból tud juk, hogy a mú ze um -
ala pí tás szán dé ká nak fo gan ta tá sá hoz nagy ban hoz zá já rul tak Széchényi Fe renc eu ró pai uta zá sai: RAFF -
LER: i. m. (2007), 266–274. 



rad jon ott, ahol az országos főhatóság, a Helytartótanács is van. Ötödik kérése 

érdemeinek megörökítésére, az új intézmény falán emléktábla elhelyezésére vonat -

kozott. Hatodik kérése szerint az intézmény alkalmazottjaira Széchényi tehetne 

javaslatot, de az uralkodó nevezné ki őket. A Magyar Kancelláriára benyújtott fel-

ségfolyamodványt véleményezésre megkapta a Helytartótanács, amely rövid időn 

belül – apróbb módosításokkal – támogató véleményt alakított ki: a felajánlás elfo-

gadását javasolta. A Kancellária ezt követően néhány kiegészítéssel, hasonlóan tá -

mogatólag terjesztette a király elé a javaslatot. Június 23-án megszületett Ferenc 

király legfelsőbb elhatározása: „Széchényi gróf ajánlatát nemcsak kiváló tetszéssel 

fogadom, hanem egyúttal kegyelmesen megengedem...”. A király tehát átvette az or -

szág számára a gyűjteményt, és egyúttal alapítói előjogokat engedélyezett Széchényi 

Ferenc grófnak. A szükséges egyeztetések lefolytatása után az alapító aláírta, és jó -

vá hagyásra benyújtotta az alapítólevelet, amelyet a király oklevélben hagyott jóvá. 

Az előbbiek fényében érthető, hogy az intézmény nagyobb tekintélye érde kében 

annak felügyeletét az alapítólevél egy Habsburgra, Magyarország nádorára, József 

főhercegre (1776–1847) bízta, aki feladatát valóban lelkiismeretesen látta el.48 

A vita arról, hogy a gróf pontosan mit is alapított, újra és újra fellángol. A magyar 

könyvtártörténet ikonikus személyisége, Berlász Jenő (1911–2015) azt a nézetet 

képviselte, hogy könyvtárat, viszont az alapítást 1808-ban szentesítő törvény már 

egyértelműen múzeumot említ. Mindez a kortársak számára nem vált el ennyire 

élesen, hiszen a bibliotheca és a museum szavak ekkor még gyakorlatilag szinoni -

mák voltak. Ráadásul – ahogy arra Marosi Ernő rámutatott – a museum szó sokáig 

még dolgozószoba jelentéssel is bírt, így nevezték a humanisták studiolóját, amely 

egyúttal könyvek és ritkaságok (curiosa) gyűjteménye volt egyben. A XVIII. század -

ban az efféle gyűjteményeket Kunst- und Wunderkammer néven említették. Széché -

nyi alapítása ezekhez sorolható, pontosabban azok curiosa artificalia megnevezésű 

osztályába: „...a könyvek és kéziratok gyűjteményét a humanizmus óta a történelem 

folyamatosságának szemléltetésére igen alkalmasnak tartott éremgyűjtemény, vala -

mint grafikai és térképgyűjtemény egészítette ki” (Marosi Ernő). A kortársak számára 

mindez persze egyértelmű volt, ahogy Döbrentei Gábor (1785–1851) fogalmazta 

meg egyik, Kazinczy Ferenchez (1759–1831) írott levelében: „Széchényinek Biblio -

thé kája lesz fundamentoma az állítandó Nemzeti Múzeumnak Pesten”.49 
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48     Gróf Széchényi Fe renc be ad vá nya (1802): Do ku men tu mok a 175 éves Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tör té -
ne té ből. Össze ál lí tot ta KOREK Jó zsef = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1977, 1–3. sz., 14–37., 14–15., RAFFLER: 
i. m. (2007), 280–281. Az ala pí tás fo lya ma tá hoz (a ki rá lyi ok le vél be fog lalt ala pí tó le vél is mer te té sé vel): 
SZALAY: i. m. (1902), VIII., FE JŐS: i. m. (1964), 270., BERLÁSZ: i. m. (1981), 41–48., BÉNYEI: i. m. (1985), 
14–15., KOSÁRY: i. m. (1996), 409., RAFFLER: i. m. (2007), 279–287., DEBRECZENI-DROPPÁN Bé la: Első 
„mú ze u mi tör vény” – 200 év vel ez előtt ik tat ták tör vény be a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot = Ma gyar 
Múzeu mok, 2008, 36., TÓTH: i. m. (2017), 36–38. Az em lék táb la ja va solt szö ve gé nek ma gyar for dí tá sa: 
„A gróf Széchényi-csa lád Ma gyar Könyv tá ra / II. Fe renc csá szár fel sé gé nek, Ma gyar or szág ki rá lyá nak 
/ Jó zsef auszt ri ai fő her ceg ná dor nak ide jé ben / 1802-ben / a ha zá nak szen tel ve”, ld.: BERLÁSZ: i. m. 
(1981), 42. 

 
49     BERLÁSZ: i. m. (1981), 9–10., 41–48., 75., 85., MA RO SI Er nő: Ma gyar Nem ze ti Mú ze um, nem ze ti mú ze u mok 

= MúzeumCafé, 2016, 2. sz., 76–77., BODÓ: i. m. (2016), 2–4., 6., TÓTH: i. m. (2017), 14., 22–23., 40. Döb -
rentei Gá bor le ve le Kazinczy Fe ren chez (Oláhandrásfalva, 1808. feb ru ár 25.): Kazinczy Ferencz le ve le -
zé se. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia iro da lom tör té ne ti bi zott sá ga megbizásából köz zé te szi VÁCZY 
Já nos. Ötö dik kö tet. 1807. má jus 1.–1808. június 30. Bp., Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, 1894, 332–
335. (Nr. 1244.) 



Az alapítást követő első országgyűlés 1807-ben hivatalosan is birtokba vette az 

intézményt, és egyúttal becikkelyezte gróf Széchényi Ferenc érdemeit.50 Bár a tör -

vénycikk címe szerint a magyar országos Széchényi-könyvtárról szól, a szöveg 

rész letezi az adományozott gyűjteményeket, tárgytípusokat: a könyvtár mellett szó 

van pénzérmékről, címerekről, térképekről, képekről, kéziratokról; végül a gróf ér -

de meinek felsorolása azzal zárul, hogy „egy fölállítandó nemzeti múzeum alapjait 

dicséretes buzgósággal lerakta”.51 

Az 1807-es törvénycikk még csak az alapító gróf érdemeinek becikkelyezéséről 

szólt, de a következő évben megtörtént az alapítás országgyűlési jóváhagyása is 

azzal, hogy az országgyűlés újabb törvénycikket alkotott, immár a Nemzeti Múze um 

felállításáról és a magyar nyelv művelését előmozdító más intézkedésekről.52 A tör -

vénycikk az uralkodó és a nádor szándékainak méltatása mellett a vármegyék által 

befizetendő összegekből felállítandó alapról rendelkezett, egyúttal visszahivat ko -

zott az 1790. évi LXVII. törvénycikkre, amelyben nevesítve szerepel a „tudományi 

bizottságban” megvitatandó tárgykörök között a „hazai nyelv kiművelésének, vala -

mint a nemzeti művelődés egyéb szükséges eszközeinek” tervezete (ahogyan egy 

fokozatosan felállítandó tudományos akadémiáé is).53 A törvénnyel létrehozott 

múzeumi alap felügyeletét a nádorra bízták, aki rövidesen rendeletben szabályozta 

az alap működésével kapcsolatos kérdéseket: az adminisztrációt a Helytartótanács 

felügyelete alatt álló Országos Pénztár (Cassa Regni) látta el, de a pénzzel továbbra 

is a nádor mint a múzeum elnöke rendelkezett.54 1808-ban nemcsak az intézmény 

működtetéséhez és az épület felépítéséhez szükséges pénzügyi alapot sikerült meg -

teremteni, hanem kijelölték az építési telket is. Grassalkovich Antal (1771–1841) 
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50     A ma gyar or szá gos Széchényi-könyv tár ról (De bibliotheca Hungarica Széchényiano-regnicolari) szó ló 1807. 
évi XXIV. tör vény cikk. Ki a dá sa: Ma gyar tör vény tár. 1740–1835. évi törvényczikkek. For dí tot ta CSIKY 
Kál mán, ma gya rá za tok kal és uta lá sok kal kí sé ri MÁRKUS De zső. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény -
tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 5.) Bp., Franklin Tár su lat, 1901 (a to váb bi ak ban: CJH 5), 
360–361. Az or szág gyű lés nap ló ja: Ma gyar Or szág gyű lé sé nek jegy ző-köny ve / Diarium Comitiorum 
Regni Hungariae. Pest, Landerer Mi hály, 1807, 829–833. 

 
51     KUBINYI: i. m. (1848), 15., SZALAY: i. m. (1902), XI., FE JŐS: i. m. (1964), 270–271., BERLÁSZ: i. m. (1981), 

82–85., KOREK: i. m. (1988), 87–90., RAFFLER: i. m. (2007), 281–282., POMOGYI Lász ló: Ma gyar al kot -
mány- és jog tör té ne ti ké zi szó tár. [Bp.], Mér ték Ki a dó, [2008], 735., TÓTH: i. m. (2017), 46–48. 

 
52     A Nem ze ti Muzeum fel ál lí tá sá ról és a ma gyar nyelv mű ve lé sét elő moz dí tó más in téz ke dé sek ről (De erigendo 

Musaeo Nationali, aliisque promovendae culturae linguae Hungaricae adminiculis) szó ló 1808. évi VIII. 
tör vény cikk. Ki a dá sa: CJH 5, 406–409. 

 
53     A köz po li ti kai és bí ró sá gi ügyek nek s más tár gyak nak, ame lyek az or szág gyű lé sen nem vol tak be vé gez he -

tők, rend sze res ki dol go zá sá ra bi zott sá gok ren del tet nek és meg bí zot tak ne vez tet nek ki (Pro elaboratione 
systematis publico-politicorum, et judicialium negotiorum, aliorumque objectorum, quae hac diaeta termi -
nari non poterant, deputationes ordinantur, et deputi denominantur) cí mű 1790. évi LXVII. tör vény cikk. 
Ki a dá sa: CJH 5, 202–215. A tör vény cik kel or szá gos bi zott sá go kat hoz tak lét re re form ter vek ki dol go -
zá sá ra (SZIJÁRTÓ M. Ist ván: A di é ta. A ma gyar ren dek és az or szág gyű lés 1708–1792. Keszthely, Ba la -
ton Aka dé mia Ki a dó, 2010, má so dik, ja ví tott ki a dás, 87., 357–358.). A ko ra be li ma gyar tár sa da lom na -
gyon vár ta a re for mok meg va ló sí tá sát (BERLÁSZ: i. m. [1981], 41., TÓTH: i. m. [2017], 18–20.), ez zel is 
ma gya ráz ha tó a tör vény cikk re tör tént vissza hi vat ko zás. Az 1808-as or szág gyű lé si ren del ke zé sek hez: 
SZALAY: i. m. (1902), XII., BERLÁSZ: i. m. (1981), 85., RAFFLER: i. m. (2007), 288., TÓTH: i. m. (2017), 48–50. 

 
54     Ma gyar Or szág gyű lé sé nek jegy ző-köny ve / Diarium Comitiorum Regni Hungariae. Po zsony, Belnay 

György, 1808, 316–317., 321–332., Jó zsef ná dor ira tai. Har ma dik kö tet. 1807–1809. Ki ad ta és ma gya -
rá za tok kal kí sér te DOMANOVSZKY Sán dor. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Ma gyar or -
szág újabb ko ri tör té ne té nek for rá sai. Jó zsef ná dor éle te és ira tai. 4.) Bp., Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, 
1935, 335., BERLÁSZ: i. m. (1981), 85., 88–90., RAFFLER: i. m. (2007), 288., DEBRECZENI-DROPPÁN:  
i. m. (2008), 38., TÓTH: i. m. (2017), 48–50. 



herceg felajánlása révén ugyanis egy olyan telek került köztulajdonba, amely a kor -

társak számára megfelelőnek tűnt egy méltó épület felépítéséhez.55 A karok és ren -

dek ugyanakkor fontosnak tartották megjegyezni, hogy amíg a következő ország -

gyűlésen egy tudományos társaság felállítására sor nem kerül, a király és a nádor 

mindent kövessen el a múzeum és a magyar nyelv művelése ügyének elősegítése 

érdekében. Ezzel egyszersmind ki is jelölték a Nemzeti Múzeum helyét a magyar 

közművelődésben. 

A Magyar Nemzeti Múzeum létrehozása és köztulajdonba vétele tehát törvény -

ho zási úton történt, amelyhez királyi szentesítés szükségeltetett. A nádor közremű -

kö dése mindkét fél számára biztosította a szükséges személyi garanciát. Mindez 

megfelelt a korabeli európai gyakorlatnak. Gondoljunk csak a londoni British Muse -

umra, amelynek alapgyűjteményeit 1753-ban parlamenti aktussal egyesítették, vagy 

a párizsi Louvre-ban létrehozott és 1793-ban megnyitott Musée de la République-re 

(később: Musée Napoléon). Bármennyire is hasonlóak az alapítási eljárások, a londo ni 

és a párizsi gyűjtemények gyűjtőkörüknek egyetemessége révén nem szolgálhattak 

példaként. Nem véletlen, hogy látogatóik arról számoltak be, hogy a művészet tel -

jes történetét élhették át. A magyar gróf szándékai ettől eltértek, azonban erre is 

találunk európai példát. A francia forradalom pusztításai tették szükségessé a fran cia 

történelem fontos emlékeinek megmentését, múzeumba történő összegyűjtését. Ezért 

hozta létre Alexandre Lenoir (1761–1839) a Musée des monuments français-t, amely 

középkori emlékeket és az ancien régime hagyatékát gyűjtötte össze. Ez a gyűjte -

mény vált az európai nemzeti múzeumok példaképévé. A Magyar Nemzeti Múzeum 

ebben az értelemben a magyar rendi állam kultúrtörténeti múzeuma (hungarica 

gyűjtemény) lett, szemben Bécs császári gyűjteményeinek univerzalizmusával.56 

 

 

A múzeum eszméjének kiteljesedése 
 

Ezt követően megkezdődött a múzeum eszméjének kiteljesedése. Ebben komoly 

szerepet játszott a múzeumelnök, József nádor (1776–1847), akinek vezetésével  

a Helytartótanács 1804-ben rendeletet bocsátott ki, amelyben kötelezte a hazai 

nyomdászokat minden általuk nyomtatott könyv egy példányának a nemzeti könyv -

tár részére díjtalanul történő megküldésére. A nádornak később sikerült az udvar -
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55     KUBINYI: i. m. (1848), 15., uő: i. m. (1861), 10–11., SZALAY: i. m. (1902), XII–XIII., FE JŐS: i. m. (1964), 
272., BERLÁSZ: i. m. (1981), 85., RAFFLER: i. m. (2007), 283., DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2008), 38., 
TÓTH: i. m. (2017), 48. Jó zsef ná dor 1807. no vem ber 10-én ter jesz tet te a csá szár és ki rály elé Gras -
sal kovich her ceg te lek fel aján lá sát: Jó zsef ná dor ira tai i. m. (1935), 62–64. 1808. már ci us 10-én már  
a te lek cse re ügyét ter jesz tet te az ural ko dó elé: uo., 171–174. 

 
56     HÓMAN: i. m. (1927/1938), 366–367., BERLÁSZ: i. m. (1981), 22., 75., KOREK: i. m. (1988), 66–69., 

ARONSON, Peter – ELGENIUS, Gab ri el la: Making National Museum in Europe – A Comparative Approach 
= Bu il ding National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European 
National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Ci ti zen, Bologna 28–30 April 
2011. Ed. ARONSON, Peter – ELGENIUS, Gab ri el la. EuNaMus Report No 1. Published by Linköping 
University Electronic Press. (http://www.ep.liu.se/ecp/064/002/ecp64002.pdf, utol só le töl tés: 2019. 
05. 11.), BODÓ: i. m. (2016), 12–13., MA RO SI: i. m. (2016), 79–80., TÓTH: i. m. (2017), 14–16., 20., 50., 
181. (301. jegy zet). 



nál kijárnia, hogy a Magyarországon talált régiségekből a Nemzeti Múzeum számára 

lehessen válogatni.57 

Az újkori magyar jog a talált kincs tulajdonjogát harmadolni rendelte: egyharma -

da illette a találót, egyharmada az ingatlan tulajdonosát, egyharmada pedig a kincs -

tárat (a középkori magyar jog szerint a talált kincs még teljes egészében a királyi 

kincstárat illette meg). A „harmadolásnak” azonban hiányzott a törvényi alapja: nem 

véletlen, hogy a XVIII. század végén emiatt az Udvari Kancellária és a Helytartó -

tanács hosszas jogi vitát folytatott. A joggyakorlat alapján kiadott királyi rende le tek 

a talált kincseket rendre Bécsbe rendelték, ahol azok rendszerint a császári gyűjte -

mé nyekbe kerültek. 1813-ban került sor először arra, hogy talált kincsből a Nem -

zeti Múzeum és a pesti egyetem már válogathatott, de továbbra is kaphattak 

műtárgyakat a bécsi császári gyűjtemények.58 

József nádor a gyűjtemények gyarapítása érdekében és a múzeum pénzalapjá -

nak előteremtéséhez elsősorban a nemességet akarta megnyerni, ezért felkérte 

Miller Jakab Ferdinánd (1749–1823) gyűjteményőrt egy emlékirat elkészítésére, 

amelyet aztán az 1807-es országgyűlés elé terjesztettek. A kétnyelvű (latin–ma gyar) 

elaborátum (Museum Hungaricum excelsis regni proceribus et inclytis statibus ac 

ordi nibus exhibitum – A’ Nemzeti Gyűjtemények elintézése’ feltételei Magyar Ország 

hazafiai’ számára. Buda, 1807), amelyet a későbbi szakirodalom a magyar muzeo -

lógia első tanulmányának minősített, szakszerű módon fogalmazta meg a nemzeti 

múzeum célkitűzéseit, határozta meg gyűjtőkörét, és mindezek finanszírozásának 

szükségességét és módozatait. Külön kiemelte, hogy a pénzalap mellett elkerül-

hetetlenül szükséges a múzeumépület felépítése.59 

Miller javaslata nagy alapossággal összesen kilenc alapvető kérdéskört tárgyalt. 

Először kimondta, hogy az intézménynek Pesten, az ország kormányzati-gazdasági-

kulturális központjában kell működnie. Másodszor a gyűjtemények elhelyezése 

nagy méretű, új építésű palotát igényel. Nem véletlen, hogy a kiadványban a szö -
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57     KUBINYI: i. m. (1848), 13., uő: i. m. (1861), 8–9., FE JŐS: i. m. (1964), 272., BERLÁSZ: i. m. (1981), 69., 
112., KOREK: i. m. (1988), 90. Ma gyar or szá gon a kötelespéldány-rend szer a XVIII. szá zad ban ala kult ki: 
ele in te a Helyt ar tó ta nács nak kel lett két pél dányt be kül de ni. 1780-tól egy har ma dik pél dányt ka pott 
meg az Egye te mi Könyv tár, 1802-től már négy re emel ték a kötelespéldányok szá mát: ket tő Bécs be ke -
rült, ket tő pe dig Pes ten ma radt (Egye te mi Könyv tár, Nem ze ti Mú ze um). Mi vel a nyom dák nem tar tot -
ták be a ren del ke zést, gróf Széchényi Fe renc pa na szá ra szü le tett meg 1804-ben a szi go rú helyt ar tó ta -
ná csi kö te le zés: Kos suth La jos or szág gyű lé si tu dó sí tá sok. IV. 1834. de cem ber 1.–1835. au gusz tus 26. 
Saj tó alá ren dez te BARTA Ist ván. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Ma gyar or szág újabb -
kori tör té ne té nek for rá sai. Kos suth La jos összes mun kái IV.) Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1959 (a to váb bi ak -
ban: KÖM 4), 294. (17. jegy zet). 

 
58     RAFFLER: i. m. (2007), 262., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 22–24., TÓTH: i. m. (2017), 64. 
 
59     Jó zsef ná dor ira tai, i. m. (1935), 73., KUBINYI: i. m. (1848), 14–15., uő: i. m. (1861), 10., FE JŐS: i. m. 

(1964), 272., BERLÁSZ: i. m. (1981), 75–82., KOREK: i. m. (1988), 90–91., RAFFLER: i. m. (2007), 287–
288., 295., DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2008), 36–37., TÓTH: i. m. (2017), 42–46. A Museum Hunga -
ri cum la tin szö ve ge Mil ler mun ká ja, ma gyar for dí tá sát vi szont Strázsay Jó zsef (?–?), a könyv tár ír no ka 
(scriptor) ké szí tet te: BERLÁSZ: i. m. (1981), 172. (90. jegy zet). Mil ler em lék ira tá nak ma gyar vál to za tát 
új ra ki ad ta: TÓTH: i. m. (2017), 374–384. Mil ler re pu tá ci ó ja a ma gyar ne me si ér tel mi ség kö ré ben nem 
volt túl ked ve ző. Cserey Far kas (1773–1842) így írt ró la egy Kazinczy Fe renc nek cím zett le ve lé ben 
(Kraszna, 1808. jú ni us 24.): „Én ha raj tam áll na, ere jé hez mérséklett dol got ad nék ezen em ber elibe, és 
dol goz tat nám, de Or szág Bibliothecariussának nem hagy nám”, ld.: Kazinczy Ferencz le ve le zé se, i. m. 
(1894), 511–512. (Nr. 1317.) 



veg hez csatoltan jelent meg – a szakirodalom zömének állításával szemben nem Hild 

József (1789–1867) pesti építésznek, hanem édesapjának, Hild Jánosnak (1766–

1811) a felépítendő palotát ábrázoló három rézmetszetű tervrajza. Har mad szor az 

épület beosztásával kapcsolatos javaslatok szerepelnek: a palotának ugyanis alkal -

masnak kell lennie a nagy tárak (könyvtár, régiségtár, természeti tár) befogadására 

és megfelelő elhelyezésére. A gyűjtemények elhelyezése mellett meg felelő dolgo -

zó szobákat és restaurátorműhelyeket kell kialakítani, valamint figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy a személyzet szolgálati lakásai is az épületben legyenek. Negyed -

részt a javaslat a gyűjteménygyarapítás forrásait általában a vár me gyék és a városok, 

a káptalanok és a szerzetesrendek, valamint a történelmi csalá dok és az értelmiség 

adományaiban jelölte meg. Millernek az intézményműködtetés szempontjából külö -

nösen is kiemelendő érdeme, hogy elaborátumában ötödször részletesen meghatá -

 rozta és elhatárolta a fenntartással kapcsolatos alábbi költség nemeket: az épület-

fenntartási, személyzeti, fűtési, gyarapítási, kiadványi és admi nisztratív kiadásokat. 

Hatodszor a tanulmány kitért a múzeum működését biztosító pénzalap (fundus 

Musei) megteremtésének szükségességére, amelyet alapvetően a társadalom áldo -

zat készségére kívánt alapítani. Hetedrészt meghatározta a múzeu mi pénzalap keze -

lésének kereteit, mivel azt az Országos Pénztár (Cassa regnicolaris) hatáskörébe 

utalná a múzeum elnöke (praeses Musei), József nádor felügyelete alatt. A javaslat 

nyolcadik része igazgatási kérdéseket tárgyalt. Az intézmény felügyelete, irányítása 

az elnökség (praesidium) feladata lenne. Ennek hatáskörébe tartozna minden pénz -

ügyi rendelkezés, a gyűjteményfejlesztés felügyelete, a szolgálati és az ügy viteli rend 

meghatározása és az alkalmazottak kinevezése. A múzeum tisztvi se lői nek (officiola -

tus) ide kellene megküldeniük félévi jelentéseiket (semestrales rela tiones), előter -

jesz téseiket (repraesentationes), és innen kapnák meg az elnöki hatá ro zatokat (inti -

mationes) és rendelkezéseket (decretationes). A belső adminisztráció, a hivatalos és 

a tudományos tevékenység elvi irányítása és ellenőrzése az igazgató (director) hatás -

körébe kerülne. Az igazgatóval kapcsolatban Miller fontosnak tartotta megjegyezni, 

hogy nemcsak a hazai tudományokban (elsősorban a jogban és a tör ténelemben) 

való tájékozottság a kívánatos elvárás, hanem üdvös lenne az is, ha magas szinten 

foglalkozna a történetírással, és kiérdemelné az „ország történetírója” (historiogra -

phus regni) megtisztelő címet. Az igazgató mellé a hivatalos ügyinté zés re iroda tisz tet 

(cancellista officii), az épület biztonsága érdekében pedig egy gond no kot (inspector), 

a forgalom irányítására és ellenőrzésére egy kapust (janitor) kel le ne alkalmazni. Az 

egyes tárakat (gyűjteményeket) egy-egy őr (custos) vezetné, mun ká jukat táranként 

segédőr (vice-custos), hivatalsegéd (famulus) és takarítói fela da tokat ellátó „hetes” 

(mediastinus) segítené. Ez táranként négy alkalmazottat jelentene, kivéve a könyv -

tári részleget, ahol Miller további álláshelyek beállítását tartotta szükségesnek. 

Járulékos, kiegészítő egység lett volna egy laboratórium, amelyben mindhárom tár 

igényeinek kiszolgálására egy festőt (pictor) és egy rézmetszőt (calcographus) fog -

lalkoztattak volna. A javaslat kilencedszer taglalta a múzeum azon feladatát, hogy 

megismertesse kincseit. Erre a célra évkönyv (Acta Musei Hungarici) megjelentetése 

lenne kívánatos. Miller kitért a stabil és hosszú távú működés jog biztosítékaira: meg -

állapította, hogy egy, az 1802-eshez hasonló új alapítólevél (kirá lyi megerő sí tés), 
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valamint országgyűlésen megalkotott törvény lenne szükséges; utóbbiban a rendek 

magukénak ismerhetnék el a múzeumot.60 

A Museum Hungaricum azonban csak részletes célt ért el: az országgyűlés a hadi -

adó minden forintja után egy garast ajánlott meg a múzeumi alapra, de az építke -

zést későbbi időpontra halasztotta. Nem merült fel az sem, hogy az országgyűlés  

a maga hatáskörébe vonja az új intézményt, és ezzel rést üssön azon – a Ratio 

Educationisban megfogalmazott – az alapelven, hogy „a nemes tudományok igazga -

tá sa” a királyi felségjogok közé tartozik; így ezeket a feladatokat a múzeum vonat -

kozásában továbbra is a múzeumelnök, József nádor látta el.61 

A múzeumba került növekvő mennyiségű gyűjteményi anyag megkívánta a szük -

séges személyzeti keretek kialakítását. Miller Jakab Ferdinánd érdeme az is, hogy 

kialakult a múzeum szervezete, megtörtént a múzeumi tárak megszervezése. 1811-

ben már megjelent három nyelven (latinul, magyarul és németül) nyomtatásban  

a múzeum látogatási rendje, az év őszén az intézménynek már hét kinevezett alkal -

mazottja volt. A megerősödő múzeumi alap nemcsak a fizetéseket fedezte, hanem 

a vásárlási, berendezési és üzemeltetési költségeket is. Az 1811. évi devalváció 

viszont komoly hatással bírt az alapra: a jelentős veszteségek után csak évek múl -

tán valósult meg az alap konszolidációja. 1811-ben az addig történtekről a nádor 

részletes beszámolót terjesztett az országgyűlés elé. Ez kötelessége is volt, hiszen 

az 1808. évi VIII. törvénycikk jelentéstételi kötelezettséget írt elő: a múzeumi alap 

számára befolyó pénzösszegről évente kapott jelentést a nádor, neki viszont a ren -

deknek kellett beszámolnia. A pénzügyi kimutatáson kívül nagy jelentősége volt az 

összefoglaló nádori (múzeumelnöki) jelentésnek, amelyet vegyes ülésben olvastak 

fel. Az egyes tárakról nem hangzott el érdemi információ, bár a nádor beszámolóját 

a Miller által előkészített részjelentések alapozták meg. A nádori jelentés három ja -

vas lattal zárult: egyrészt indítványozta mindazok nevének törvénybe iktatását, akik 

jelentősebb hozzájárulással segítették a múzeum fejlesztését; másrészt felkérte  

a rendeket, hogy vegyék napirendre az 1790 óta tervezett Tudós Társaság (esetleg 

a Nemzeti Múzeum keretében történő) létrehozásának ügyét; harmadrészt támoga -

tást kért az új múzeumépület felépítéséhez. (Miller egyébként előkészített egy ne -

gye dik javaslatot is, nevezetesen az intézmény József nádorról történő elnevezését 

[Museum Statuum et Ordinum Regni Josephinum Palatinale / A Karok és Rendek József 

nádor Múzeuma], ezt azonban a nádor elvetette, így nem került a rendek elé.) Az or -

szággyűlés a jelentést tudomásul vette, és hozzájárult a tervezett fejlesztések meg -

valósításához.62 
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60     BERLÁSZ: i. m. (1981), 76–82., TÓTH: i. m. (2017), 42–46. A Mil ler ál tal ter ve zett mú ze u mi év könyv (Acta 
Litteraria Musei Nationalis Hungarici) el ső és egyet len kö te te 1818-ban je lent meg, ld.: KUBINYI: i. m. 
(1848), 17–18., uő: i. m. (1861), 13., RAFFLER: i. m. (2007), 289., TÓTH: i. m. (2017), 64–66. A Hild-fé le 
ter vek ter ve ző jé nek sze mé lyé re dr. Basics Be at rix hív ta fel a fi gyel mem (ld.: https://gallery.hungari -
cana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/5274/?list=eyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCJNYWd5YXIgTmVtemV0
aSBNXHUwMGZhemV1bSAoQnVkYXBlc3QpXCIpIn0&img=0, utol só le töl tés: 2019.05.11.), ame lyet ez -
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61     Jó zsef ná dor ira tai, i. m. (1935), 390., FE JŐS: i. m. (1964), 272–273., BERLÁSZ: i. m. (1981), 82–86., 88., 

RAFFLER: i. m. (2007), 288., DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2008), 37–38., TÓTH: i. m. (2017), 46. 
 
62     KUBINYI: i. m. (1861), 12., SZALAY: i. m. (1902), XV., KOLLÁNYI Fe renc: A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 

Széchényi Or szá gos Könyv tá ra. 1802–1902. I. kö tet. A könyv tár meg ala pí tá sá tól gróf Széchényi Ferencz 



Az 1808. évi országgyűlést követően országszerte megindult az adományozás.63 

Az 1827-es országgyűlésen már külön törvénycikket alkottak mindazok megemlí -

té sével, akik időközben adományt tettek a Nemzeti Múzeum javára.64 Ennek előz -

mé nye természetesen József nádor alapos országgyűlési előterjesztése volt. A nádor 

ugyanis arra utasította a Nemzeti Múzeumot, hogy az 1825-ben ismét összehívott 

országgyűlés számára állítsanak össze hivatalos jelentést, amelyben részletezik  

a ko rábbi évek történéseit, a gyűjtemények gyarapodását, valamint az elkövetkező 

évek szükséges fejlesztéseit. A latin nyelvű jelentés (Officiosa relatio de statu Musei 

Nationalis Hungarici) három fejezetre oszlott: az első fejezet számolt be az intéz -

mény eseménytörténetéről, valamint pénzalapjának gyarapodásáról, a második rész -

letezte a múzeum állapotát, szervezetét és vagyonát, végül a harmadik a további 

fejlesztésekre tett javaslatot. A jelentésből jól kiviláglik a szolgálati hatáskörök 

komp lex rendszere. Az intézmény legfőbb irányítását (suprema directio) a nádor 

gya korolta mint a múzeum elnöke (praeses). A múzeum igazgatója (director) neki 

tett jelentést, és tőle kapott utasítást. Az igazgató gyakorolta a gyűjtemények feletti 

közvetlen felügyeletet (superior inspectio), ellenőrizte a nádori utasítások végrehaj -

tását, vezette az adminisztrációt, elnökölt a munkatársi értekezleteken. A múzeumi 

osztályok (tárak) élén egy-egy őr (custos) állt, aki gondoskodott a gyűjtemények 

őrizetéről, a gyarapítás, a selejtezés és a csere szakmai feladatairól. Kalauzolta továb -

bá a külföldi vendégeket, valamint a gyűjteményt tudós közleményekben folytató -

la go san ismertette. Kívánalomként jelent meg, hogy az őr munkáját minden tárban 

egy-egy adjunctus segítse, de ekkor ilyen alkalmazás csak a természeti tárban volt. 

Az intézet vezetői (tisztjei) havonta tartottak munkatársi értekezletet. A jelentés 

számot adott arról is, hogy a szolgálati rendet ideiglenes szabályzat írja elő, mert 

a végleges utasítást egy, a múzeumi tisztekből és az egyetem tanáraiból álló bizott -

ság fogja kidolgozni. A Múzeumi Alap helyzete ugyanakkor nem tette lehetővé  

a kívánt személyzeti fejlesztéseket, ahogy nem fedezte a nagyobb arányú műtárgy-

vásárlásokat és a leromlott állapotú Batthyány-villa tatarozását sem (nem beszélve 

az új múzeumpalota felépítéséről). A nádor ezért azt javasolta, hogy engedélyezzék 

számára előlegek felvételét a Nemesi Felkelési Hozzájárulási Alapból (fundus insur -

rectionalis concurrentionalis). A nádori javaslatok elfogadását azonban későbbre ha -

lasz tották, így a törvénycikk megköszönte fáradozásait, illetve név szerint felsorolta 

az eladdig jelentősebb adományt tevők neveit.65 A halasztás oka nem a Nemzeti 

Múzeum ügye iránti érdektelenség volt, hanem sokkal inkább az, hogy ismét napi -

rendre került az 1790-ben indítványozott reformok kérdése, ezért új bizottságokat 
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63     FE JŐS: i. m. (1964), 273–275., BERLÁSZ: i. m. (1981), 90., 108., 199–200., RAFFLER: i. m. (2007), 294., 

POMOGYI: i. m. (2008), 735. 
 
64     A ma gyar nem ze ti muzeum ja vá ra tett aján la tok becikkelyeztetnek (Oblata pro museo nationali Hunga -

rico facta inarticulantur) cí mű 1827. évi XXXV. tör vény cikk. Ki a dá sa: CJH 5, 466–473. 
 
65     SZALAY: i. m. (1902), XXII., BERLÁSZ: i. m. (1981), 198–207., TÓTH: i. m. (2017), 72–74. 



rendeltek ki a szükséges javaslatok kidolgozására, így addig minden újítást elna -

poltak.66 

Bár az 1830-as országgyűlés elé került József nádor újabb, tudományos és pénz -

ügyi részből álló múzeumelnöki jelentése a Nemzeti Múzeumról, az alapos beszá -

molót a rendek tudomásul vették, de az abban foglalt javaslatok megvalósításáról 

érdemi döntés nem született.67 

József nádor mégis mindent elkövetett annak érdekében, hogy az időközben 

szé pen gyarapodó gyűjteményeket őrző intézmény mielőbb méltó elhelyezést kap -

has son. Törekvéseit azonban csak évtizedek elteltével koronázta siker. 1832-ben 

ismét az országgyűlés előtt – szokásos múzeumelnöki jelentésében – vetette fel az 

építkezés tervét, illetve bejelentette, hogy saját kockázatára szerződést kötött  

a Jankovich-gyűjtemény megvásárlásáról. A nádor törekvéseit végül siker koronázta: 

az országgyűlés vége felé törvénycikket alkottak, amellyel helybenhagyták a neve -

zett gyűjtemény megvásárlását, valamint fedezetet biztosítottak az építkezésre. 

Egyúttal külön országgyűlési bizottságot küldtek ki az intézmény felügyeletére. 

Ezek kel az intézkedésekkel az országgyűlés a Nemzeti Múzeum második megala -

pítója lett.68 

Az elfogadott törvénycikk négy bekezdésbe soroltan tartalmazza a törvényho -

zók döntéseit.69 Egyrészt az építkezésre 500 ezer forintot ajánlottak meg oly módon, 

hogy azt kizárólag a nemesektől kell beszedni. Másrészt a korábban a Ludoviceum 

számára előirányzott Nemesi Felkelési Hozzájárulási Alap kamatait a múzeum jöve -

delmeihez rendelték gyűjteménygyarapításra és a működési költségek fedezésére. 

Harmadrészt a Jankovich-gyűjtemény megszerzésére 125 ezer forintot ajánlottak 

meg, ennek fedezetét szintén a nemesektől kellett beszedni. Végezetül elrendelték 

a gyűjtemény revíziójának elvégzését, amelyet az országgyűlés által kiküldött vá -

laszt mány felügyelt olyan tagokkal: mint Deák Ferenc (1803–1876) és Kossuth 
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66     A bi zott sá gi rend sze res mun ká la tok to váb bi tár gya lá sa a legközelebbi or szág gyű lés re halasztatik (Syste -
maticorum operatorum deputationalium ulterior pertractatio ad proximam diaetam prorogatur) cí mű 
1827. évi VIII. tör vény cikk. Ki a dá sa: CJH 5, 438–443. 

 
67     BERLÁSZ: i. m. (1981), 210–212., TÓTH: i. m. (2017), 76. 
 
68     KÖM 4, 422–424. (1835. má jus 13., 14., 15., 16., A KK és RR a szer kesz tés rost ál la tán kí vül, dé le lőt ti 

ülé se ik ben a sé rel mek és kí vá na tok utol só osz tá lyá ban dol goz nak, egy-két nap alatt ezt is béfejezendők), 
Kos suth La jos or szág gyű lé si tu dó sí tá sok. V. 1835. au gusz tus 27.–1836. má jus 2. Saj tó alá ren dez te 
BARTA Ist ván. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Ma gyar or szág újabbkori tör té ne té nek 
for rá sai. Kos suth La jos összes mun kái V.) Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1961, (a to váb bi ak ban: KÖM 5), 441–
447. (1836. ja nu ár 29., ke rü le ti ülés: Ludovicea, – Museum, – Nem ze ti Theátrom), 486–487. (1836. feb -
ru ár 18-án or szá gos ülés a RR-nél), 528., 534. (1836. már ci us 3-án or szá gos ülés a fő RR-nél), 539–541. 
(1836. már ci us 4., 5., 7., 8., 9., A Musaeum és excerpták fe let ti vi ta tá sok rész le tei), 594–596. (1836. már -
ci us 24., 26., 28., 30., A Museum épü le té re 500 000 aján lás), 627. (1836. áp ri lis 12., Ludoviceum s Musae -
um irán ti má so dik üze net), 637–643. (1836. áp ri lis 12., 15., 18., 19., 20., A Ludovicaea s Museum fel öli 
vi ta tá sok a fő RR-knél má sod íz ben), 665. (1836. áp ri lis 22., 24., 25., 26., 27., A currens tár gyak), 676. 
(1836. má jus 1., Som más fog lalt ja a diaeta utol só nap ja i ban tör tén tek nek), KUBINYI: i. m. (1848), 18–19., 
Uő: i. m. (1861), 13., SZALAY: i. m. (1902), XXII–XXIII., FE JŐS: i. m. (1964), 273–276., BERLÁSZ: i. m. 
(1981), 212–217., BERLÁSZ Je nő: Jankovich Mik lós pá lya ké pe és könyv tá ri gyűj te mé nyei = Jankovich 
Mik lós, a gyűj tő és me cé nás (1772–1846). Ta nul má nyok. Szerk. BELITSKA-SCHOLTZ Hed vig (Mű vé szet -
tör té ne ti fü ze tek / Cahiers d’histoire de l’art 17.), Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1985, 51–60., KOREK: i. m. 
(1988), 93., RAFFLER: i. m. (2007), 294–295., POMOGYI: i. m. (2008), 735., TÓTH: i. m. (2017), 76–80. 

 
69     A nem ze ti Muzeumról szó ló 1836. évi XXXVII. tör vény cikk. Ki a dá sa: Ma gyar tör vény tár. 1836–1868. 

évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 6.) 
Franklin Tár su lat, Bp., 1896 (a to váb bi ak ban: CJH 6), 71–72. 



Lajos (1802–1894).70 Ezt követően külön törvénycikkben emlékeztek meg mind -

azokról, akik 1827 óta adományt tettek a Nemzeti Múzeum javára.71 Az ország -

gyűlésen még egy fontos döntés született: határoztak arról, hogy az országgyűlés 

engedélye nélkül sem eredeti iromány, sem egyéb tárgy nem adható ki, nem köl -

csönözhető.72 

Mivel sem a rendelkezésre álló telek, sem pedig a Hild János által készített 

 tervek nem voltak megfelelőek, a telket 1813-ban házhelyenként értékesítették, és 

Batthyány Antal József (1762–1828) gróf közeli majorságát vették meg: az itt álló 

palotaépület lett az átmeneti időszakban a Nemzeti Múzeum székháza, ide költöz -

tek az egyetem épületéből (volt nagyszeminárium) gyűjteményei. Erre a telekre  

a nádor döntése nyomán az új épületet viszont már az a Pollack Mihály (1773–1854) 

tervezhette meg, aki több, a városképet ma is meghatározó, jelentékeny fővárosi 

épület (például a Deák téri evangélikus templom, Ludoviceum) tervezőjeként isme -

retes. Az építkezés 1837-ben kezdődött, a nehézségek (például az 1838-as nagy 

árvíz) ellenére viszonylag gyorsan haladt: 1844 januárjában a főhomlokzat, 1847 

júliusában a teljes épület elől elbontották az állványokat. Az 1838. évi pesti árvíz 

után az építkezés idejére a gyűjtemények a Ludoviceumban nyertek átmeneti elhe -

lyezést, mivel a Batthyány-villa végzetes sérüléseket szenvedett. Megkezdődött  

a gyűjtemények beköltözése, és egyúttal új leltári nyilvántartások készítése. Mind ezt 

már az 1843-ban kinevezett ambiciózus, új igazgató, Kubinyi Ágoston (1799–1873) 

vezényelte le. A berendezkedés egészen 1848-ig elhúzódott, a nagyközönség 

számára az összes tárak csak az új nádor, István főherceg (1817–1867) rendeletére 

nyíltak meg 1848. január 24-én.73 

 

 

Szervezeti és működési szabályzatok 
 

Kubinyi igazgatósága során nemcsak külső megjelenését, hanem belső szervezetét 

tekintve is megújult a múzeum. A nádorhoz intézett előterjesztése nyomán négy 

(fő)osztály (érem- és régiségtár, könyvtár, természetiek tára, képtár) jött létre, 

 mindegyik élén egy-egy custos (múzeumőr) állt, némelyikük munkáját segédőrök is 
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70     KUBINYI: i. m. (1848), 20., FE JŐS: i. m. (1964), 276., BERLÁSZ: i. m. (1981), 216–217., 253. TÓTH: i. m. 
(2017), 78–80. A jog alap – a ne me sek től és a pol gá rok tól – be sze den dő, jö ve de lem ala pú hoz zá já ru lás ra 
az ön kén tes aján lat ról (De libero oblato) szó ló 1807. évi II. tör vény cikk (CJH 5, 336–340.) volt, amely 
ha son ló an ren del ke zett a há bo rú ter he i ben osz to zás ügyé ben. Eb ben az eset ben vi szont a Nem ze ti Mú -
ze um ja vá ra tör tént a fel aján lás, a pénz be gyűj té sét a tör vény ha tó sá gok vé gez ték: BÉNYEI: i. m. (1985), 
16–17. 

 
71     A nem ze ti Muzeumra foly tat va tett aján lá sok ról szó ló 1836. évi XXXVIII. tör vény cikk. Ki a dá sa: CJH 6, 72. 
 
72     KÖM 5, 481. (1836. feb ru ár 11., ke rü le ti ülés), BERLÁSZ: i. m. (1981), 217. 
 
73     KUBINYI: i. m. (1848), 12., 17., 19–20., uő: i. m. (1861), 12–15., SZALAY: i. m. (1902), XV–XVI., XXIV–

XXVI., FE JŐS: i. m. (1964), 275–278., 281., BERLÁSZ: i. m. (1981), 99–103., 219–224., 253–255., 263–
265., 268–272., 277–278., KOREK: i. m. (1988), 93., RAFFLER: i. m. (2007), 283., DEBRECZENI-DROPPÁN: 
i. m. (2008), 38., POMOGYI: i. m. (2008), 735., SZEN DE Lász ló: Rómer Flóris tu do má nyos mun kás sá ga  
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Érem- és Ré gi ség tá rá ban = Collectanea Sancti Mar ti ni. A Pannonhalmi Fő -
apát ság Gyűj te mé nye i nek Ér te sí tő je, 3., 2015, 42–43., 46–48., BASICS Be at rix: Kép tár és Tör té nel mi Kép -
csar nok = MúzeumCafé, 2016, 2. sz., 93., TÓTH: i. m. (2017), 40., 56., 96–98. 



segíthették. Az igazgató további személyzeti elgondolásai azonban nem valósulhat -

tak meg, mert a nádor az előterjesztésre azt írta: nincs rá fedezet. Így a múzeum 

teljes személyzete hét fő maradt. Kubinyi új szervezeti és működési szabályzatot 

készített, és minden osztályon rendszeresítette a gyarapodási napló használatát. 

Bevezette a havonkénti „osztályvezetői” értekezleteket, és az ügyintézés nyelve  

a latin helyett a magyar lett. Az igazgató volt az első olyan múzeumi vezető, aki  

a tu dományos feladatok mellett a társadalmi hasznosulást, a múzeumi közmű ve -

lődést is fontosnak tartotta. Ahogyan ő maga megfogalmazta, a múzeumi kiállítások 

„necsak a szemet gyönyörködtessék, hanem tükör gyanánt szolgáljanak nemcsak az 

archeológ, a történetíró, a természetvizsgáló részére, azokból alapos tudomást sze -

rez hessen a mezei gazda, az iparűző, a bányász is”.74 

A Nemzeti Múzeum első szervezeti és működési szabályzatát – József nádor 

felkérésére – még 1811-ben az első igazgató, Miller Jakab Ferdinánd készítette 

(„Instructiones generales, et speciales pro Officialibus, et Servitoribus Musei Natio -

nalis”), ezt azonban – a Széchényi alapítói jogait elvitató részei miatt – a nádor nem 

hagyta jóvá. A tervezet eredeti, latin nyelvű példánya a nádori levéltárba került, de 

– valószínűleg – 1925 óta már az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őrzi.75 

Az időrendben második szabályozás Kubinyi Ágoston tervezete („A' magyar nemzeti 

Museum tisztviselőinek utasításai 's házi rend”), amelyet a magyar nyelv hivatalossá 

tétele következtében magyarul készített el.76 József nádor 1845. április 16-án ren-

delte el új házirend készítését, Kubinyi május 11-én terjesztette fel tervezetét jóvá -

hagyásra. A szolgálati utasítás és házirend húszoldalas tervezetéhez a nádori 

kancel lária vezetője, Havas József (1796–1878) formai és tartalmi kifogásokat tar -

talmazó, kétoldalas észrevételt tett: a nádor ezért a két anyagot együtt kapta kéz -

hez. A jóváhagyás folyamata ezt követően megakadt, így az igazgató 1846. március 

28-án 22 pontba foglalt ideiglenes házirendet adott ki („Ideigleni házi rend a' Ma -

gyar Nemzeti Museum tisztei és szolgái számára”). 1847-ben az igazgató az új ná -

dor nak, István főhercegnek már azt jelezte, hogy az 1845-ös tervezetet aktuali zál ni 

kell a megváltozott körülmények miatt. Az 1845-ös szabályzattervezet gyakorlati 

alkalmazására 1848 elejétől, a múzeum épületének és kiállításainak nagyközönség 

számára történt megnyitásától került sor.77 
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74     FE JŐS: i. m. (1964), 278–279., BERLÁSZ: i. m. (1981), 263–265., 268–269., 283–285., 292., DEB RE CZENI-
DROPPÁN Bé la: A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um el ső ma gyar nyel vű szol gá la ti uta sí tá sa és há zi rend je (1845–
1846) = Lymbus. Ma gyar ság tu do má nyi for rás köz le mé nyek, 2006, 149–169., TÓTH: i. m. (2017), 98–102. 

 
75     BERLÁSZ: i. m. (1981), 86., 95., 399., DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2006), 149., DEBRECZENI-DROPPÁN: 

„A lá to ga tók kal szem ben kész sé ges ba rát sá got tanusítsanak”, i. m. (2011), 41., TÓTH: i. m. (2017), 52–54. 
A ná do ri le vél tár ba ke rült ter ve zet ere de ti jel ze te: MOL N24 Archivum Palatinale. Jó zsef ná dor le vél -
tá ra. Ál ta lá nos ira tok. 461. cs. Museum. 1944/1811. 

 
76     DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2006), 149., TÓTH: i. m. (2017), 98–102. A ná do ri le vél tár ba ke rült ter -

ve zet jel ze te: MOL N24 Archivum Palatinale. Jó zsef ná dor le vél tá ra. Ál ta lá nos ira tok. 493. cs. Museum. 
2287/845. Ki a dá sa: DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2006), 152–166. 

 
77     BERLÁSZ: i. m. (1981), 280–281., 283–285., 293–294., 298., 399., DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2006), 

149–150., TÓTH: i. m. (2017), 104–106. Az előbb em lí tett há zi rend del kap cso la tos ira tok, le ve le zés 
(MOL N24 Archivum Palatinale. Jó zsef ná dor le vél tá ra. Ál ta lá nos ira tok. 493. cs. Museum. 2287/845.): 
ki a dá sa: DEBRECZENI-DROPPÁN: i. m. (2006), 150–151., 166–167. Az ide ig le nes há zi rend (MNM Érem- 
és Ré gi ség tár ira tai. 1. d. sz. n.) ki a dá sa: uo., 168–169. 



A forradalom után a múzeum formálisan a vallás- és közoktatási minisztérium 

irányítása alá került, de a tényleges felügyeletet továbbra is a nádor, István fő her -

ceg látta el. A főherceg Magyarországról történt távozása után Szász Károly állam -

titkár december 15-én kelt rendelkezése szerint a feladatokat teljes egészében 

átvette a szaktárca. A minisztérium ügyosztályai közül a közoktatási ügyosztály, 

ezen belül pedig a felsőbb oktatási alosztály foglalkozott az Egyetemi Könyvtár,  

a Nemzeti Múzeum és a tudományos társulatok ügyeivel. Mivel az intézmény kirí -

vó an rossz pénzügyi helyzetben volt, az igazgató – egy általa összeállított emlék -

iratban (A’ Magyar Nemzeti Museum) – az országgyűléstől kért anyagi segítséget: 

„mivel pedig tudományos, művészeti és ipari kifejlődésünkre számos tudományos 

intézeteink közt egy sincsen, melly annyi kutfőt és gazdag segédeszközt szolgáltatna, 

mint a magyar nemzeti museumunk, szükség, hogy kivált ezt minél virágzóbbá és 

haszonvehetőbbé tegyük”. Emlékirata röviden összefoglalja az intézmény történe tét, 

bemutatja gyűjteményeit, ismerteti részletesen kimunkált költségvetési támogatási 

igényét. Nyilvánvaló volt, hogy a múzeum pénzügyi konszolidációja a háborús 

hely zetben nem valósulhat meg, de az illetékesek mindent elkövettek a helyzet 

enyhítéséért. Kossuth Lajos pénzügyminiszterként úgy rendelkezett, hogy a Magyar 

Kamara elnökének volt szolgálati lakásából 78 festmény kerüljön át a múzeum gyűj -

teményébe, az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) elnökeként pedig a sánc -

ásásoknál előkerülő leletek sorsáról, azoknak a múzeumnak történő megküldéséről 

rendelkezett.78 Az OHB elnökének 1848. november 30-án kelt rendelkezése pon-

tosan fogalmazott: „A tudományt harczok között sem szabad felejtenünk, sőtt azt 

ápolni mindenkor kötelességünk, minélfogva Pest-Buda hatóságának, úgy a sánczo lási 

munkák körül felállított ügyelőknek meghagyatik, miként szigorú vigyázattal legye nek 

a munkaközben itt ott található régiségekre és tárgyakra, legyenek azok egyes na -

gyobb-kisebb réz, vas, kő, agyag sat. eszközök, vagy gyűrűk, pénzek, fegyverek, edé -

nyek, sat. azokat a lelőhely és mélység pontos feljegyzésével foglalják le a Muzeum 

számára és az Academia titoknokának (Borz utza 222. szám alatt) tegyenek róla 

jelentést.” Ennek a rendelkezésnek köszönhető többek között az, hogy Contra Aquin -

cum területéről a sáncásásnál talált leletek a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek.79 
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78     Szász Ká roly ál lam tit kár ren del ke zé se (1848. de cem ber 15.): SZALAY: i. m. (1902), XXIX. KUBINYI: i. m. 
(1848). (az idé zet: uo., 7.), SZALAY: i. m. (1902), XXIX–XXXII., MAGYARY: A val lás- és köz ok ta tás ügyi köz -
pon ti igaz ga tás, i. m. (1922/2015), 87–88., FE JŐS: i. m. (1965), 285., BERLÁSZ: i. m. (1981), 297–307., 
T. KISS: i. m. (1993), 79., BASICS Be at rix: A Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok = A 200 éves Ma gyar Nem -
ze ti Mú ze um gyűj te mé nyei. Szerk. PIN TÉR Já nos, Bp., Ma gyar Nem ze ti Mú ze um, 2002, 278., uő: Kép tár 
és Tör té nel mi Kép csar nok, i. m. (2016), 94., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 24–25., TÓTH: i. m. (2017), 106., 
126. Szász Ká roly (1798–1853): ügy véd, táb la bí ró, fő is ko lai ta nár, az MTA ren des tag ja, több er dé lyi 
or szág gyű lés rész ve vő je, tag ja az el ső nép kép vi se le ti or szág gyű lés nek, a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi -
nisz té ri um ál lam tit ká ra (1848–1849), hosszú időn ke resz tül tény le ges ve ze tő je. Ál lam tit ká ri mű kö dé -
sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 78., 533–534. 

 
79     Kos suth La jos 1848/49-ben. III. Kos suth La jos az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott mány élén. El ső rész. 1848 

szep tem ber–de cem ber. Saj tó alá ren dez te BARTA Ist ván. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris 
/ Ma gyar or szág újabb ko ri tör té ne té nek for rá sai. Kos suth La jos összes mun kái XIII.) Bp., Aka dé mi ai Ki -
a dó, 1952, 594–595., NAGY Mi hály: A ré gé sze ti örök ség vé del me Ma gyar or szá gon = Ma gyar ré gé szet 
az ez red for du lón. Szerk. VISY Zsolt – NAGY Mi hály – B. KISS Zsu zsa, Bp., Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma, Teleki Lász ló Ala pít vány, 2003, 32., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 24–25. 



Neoabszolutista szabályozások 
 

A neoabszolutizmus első éveiben a Nemzeti Múzeum léte került veszélybe. Eny hü -

lés csak az 1850-es évek elején mutatkozott: 1852-ben maga a császár, Ferenc 

József (1848–1916) tekintette meg a múzeumot (1857-ben ismét felkereste az 

intézményt). A múzeum ekkortól már számos, gyakran rendszerellenes élű rendez -

vénynek adott otthont. 1861-ben pedig falai között ülésezett az országgyűlés 

képviselőháza. Kubinyi igazgató elérkezettnek látta az időt, 1848-as memoran -

dumát átfogalmazta és a képviselőház elé terjesztette. Az országgyűlés az ügy 

kivizsgálására bizottságot küldött ki, de ennek jelentését már nem tárgyalhatta 

meg, mert időközben az uralkodó feloszlatta. Az illetékesek viszont érezték, hogy 

a múzeum helyzete orvoslást követel, ezért a Helytartótanács 1862. november 22-

én gróf Andrássy György (1797–1872) országbíró elnökletével újabb bizottságot 

küldött ki, amelynek meghatározó tagja Rómer Flóris (1815–1889), az elismert 

régész, egyetemi tanár lett.80 

A korszak egyik közigazgatás(jog)i alapműve is fontosnak tartotta, hogy a közok-

tatási rendszeren belül – még ha csak röviden is, de – említést tegyen a Nemzeti 

Múzeumról, mivel abban a „tudományok s ismeretek gyarapítására” szolgáló esz közt 

látott, ezért kivonatosan ismertette az alapítás és a reformkori gyarapodás folya -

ma tát, valamint a múzeum szervezeti felépítését. Ez egyértelműen jelzi, hogy  

a Magyar Nemzeti Múzeum a közigazgatási szakemberek figyelmét, tudományos 

ér deklődését is felkeltette, és elfoglalta az őt megillető helyet a közgondolkodásban.81 

Az 1850-es években több vizsgálat is lezajlott a múzeumban. Ezeknek köszön -

he tően az igazgató új szervezeti és szolgálati szabályzatot állított össze, amelyhez 

felhasználhatta a prágai Národní Muzeumban, a grazi Joanneumban és a bécsi Hof -

bibliothekban használatos szabályzatokat is. A dokumentum kizárólag német nyel -

ven készült el (Instruction für das National-Museum in Pest). A szabályzat rögzítette, 

hogy az intézmény végső soron a bécsi Belügyminisztérium joghatósága alatt áll, 

ugyanakkor a kellő részletezettséggel, hét fejezetben és 91 szakaszban rendezte az 

múzeum működésével kapcsolatos kérdéseket: így szabályozta az igazgatói hatás -

köröket, a gyűjteményőri feladatokat, a múzeumi tárgyak cseréjével kapcsolatos 

eljárást, az ügyvitel rendjét és a házipénztár kezelésének módját. A korábbi, jóvá 

nem hagyott szabályzatokhoz képest igazán újat nem tartalmazott, inkább csak 

rész letezettsége okán tekinthető előrelépésnek: a szabályozottság magasabb foká -

nak köszönhetően bármiféle visszaélésnek törvényes gátat vetett.82 
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80     KUBINYI: i. m. (1861), SZALAY: i. m. (1902), XXXII–XXXIII., FE JŐS: i. m. (1965), 286–288., BERLÁSZ: i. m. 
(1981), 336–337., 345–346., 359–362., 366., 373–375., 436–438., 440–469., BASICS: i. m. (2002), 278–
279., SZEN DE: i. m. (2015), 42–43., 52., BASICS: Kép tár és Tör té nel mi Kép csar nok, i. m. (2016), 95., TÓTH: 
i. m. (2017), 128–132. Kubinyi az épü let és a kert vég le ges ki ala kí tá sá ra-be ren de zé sé re egy sze ri 100 
ezer fo rin tos tá mo ga tást, míg az in téz mény évi ren des ki a dá sa i nak fe de ze té ül éven ként 48 ezer fo rint 
tá mo ga tást ké rel me zett: KUBINYI: i. m. (1861), 44–46. 

 
81     RÉCSI Emil: Köz igaz ga tá si tör vény tu do mány ké zi köny ve, az auszt ri ai bi ro dal mi tör vény ho zás je len ál lása 

sze rint kü lö nös te kin tet tel Ma gyar or szág ra. Har ma dik kö tet: Rend őri köz igaz ga tás (vé ge). Köz ok ta tá si 
ügyek. Pest, Heckenast Gusz táv, 1854, 346–347. (263. §) 

 
82     Albrecht fő her ceg cs. kir. volt fő kor mány zó nak 1859. jan. 6-án kelt s a bu dai Helyt ar tó ta nács osz tá lya 

ál tal ki bo csá tott mú ze u mi uta sí tá sai. For dí tot ta SOÓS Ist ván = TÓTH Fe renc: Mű-Kincs-Tár. Mű vé sze ti 



1853-tól az Osztrák Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kellett alkalmazni  

a kincstalálás eseteire. Ennek akkor hatályos szövege szerint minden ilyen esetről 

bejelentést kellett tenni, de a kincsen, annak hányadán nem jött létre állami tulaj -

don. Ez a korábbi magyar joggyakorlattól („harmadolás”) eltért, persze amennyiben 

az állam kívánta, megvásárolhatta az előkerült régiségeket, azonban ezek rendre 

Bécsbe, a császári gyűjteményekbe kerültek. 1861-ben az Országbírói Értekezlet 

ál tal összeállított Ideiglenes Törvénykezési Szabályoknak köszönhetően Magyar or -

szá gon elvben ismét a korábbi joggyakorlat állt vissza, de Erdélyben – Horvát or -

szágban, Fiume városában és a határőrvidékeken is – hatályban maradt az Osztrák 

Polgári Törvénykönyv. Ennek következtében régészeti leletek előkerülése esetén 

eltérő eljárást kellett alkalmazni.83 

Az 1850-es években Erdélyben ténylegesen is létrejött a Nemzeti Múzeum test -

vérintézménye, az Erdélyi Nemzeti Múzeum (ma: Muzeul Naþional de Istorie a Tran -

sil vaniei / Erdélyi Történelmi Múzeum). Megszervezése, szervezetének kialakítása 

teljesen a pesti mintára történt meg: még az 1842. évi, Kolozsváron tartott erdélyi 

országgyűlésen ajánlották fel gyűjteményeiket (könyvtár, kéziratgyűjtemény) gróf 

Kemény József és Sámuel, de a tényleges megalapítás hosszabb folyamat ered -

ménye volt, így az új intézmény csak 1859-ben kezdte meg működését.84 

 

 

Összegzés 
 

A Nemzeti Múzeumot létrehozó-elismerő törvénycikkek (1807. évi XXIV., 1808. évi 

VIII. tc.) rendszertelenek voltak és hiányosak: elmulasztották az intézmény jogállá -

sát rendezni, mert expressis verbis nem mondták ki, hogy nem királyi, hanem rendi 

oltalom és irányítás alatt álló kulturális intézetről van szó. Másrészt József nádor 

nem érezte szükségét annak, hogy újabb királyi megerősítő oklevelet kérjen. Ez ál -

tal némileg homályban maradt a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi 

Könyvtár viszonya, pontosabban utóbbi az előbbi tagintézménye (és nem pusztán 

szervezeti egysége) lett, amely jogállását tekintve nem volt azonos a többi tárral. 

Erre utalt a korabeli iratokban megjelenő „Bibliotheca Széchényiano-Regnicolaris penes 

Museum Nationale Hungaricum existens” formula. Mindazonáltal az alapító Széchényi 

gróf kinevezésekkel kapcsolatos jogait már 1810-ben sem vették figyelembe. Az ala -

pító tiltakozását követően Miller Jakab Ferdinánd igazgató 1812-ben egyenesen 

azt a jogi álláspontját fejtette ki, hogy a gróf 1802-ben megszerzett alapítói jogai 
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köz gyűj te mé nyek Ma gyar or szá gon, 1802–1906. (MúzeumCafé köny vek 3.) Bp., Szép mű vé sze ti Mú ze -
um, 2017, 385–394., BERLÁSZ: i. m. (1981), 398–402., TÓTH: i. m. (2017), 130–132. 

 
83     GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 25–26. 
 
84     KE LE MEN: i. m. (1909/2006), 63–77., JAKÓ Zsig mond: Az Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um le vél tá rá nak múlt ja 

és fe la da tai = JAKÓ Zsig mond: Írás, le vél tár, tár sa da lom. Ta nul má nyok és for rá sok Er dély tör té nel mé hez. 
Szerk. DÁ NÉ Ve ro ni ka – FEJ ÉR Ta más – JAKÓ Klá ra (Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes / 
Ma gyar Tör té nel mi Em lé kek. Ér te ke zé sek), Bp., MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu -
do má nyi In té ze te, 2016, (ere de ti leg meg je lent: Er dé lyi Tu do má nyos Fü ze tek 133. Ko lozs vár, 1942.) 
121–123., BODÓ: i. m. (2016), 29., TÓTH: i. m. (2017), 22., 134. 



az új intézmény országgyűlési elismerésével-létrehozásával elenyésztek, így a kine -

vezési jogkör egyedüli gyakorlója a múzeum elnöke, József nádor lett. Maga a nádor 

ezt a nézetet nem képviselte ilyen sarkosan, de a gróf beavatkozását a múzeum 

ügyeibe ő sem tartotta kívánatosnak. A későbbiekben – legalábbis a könyvtár 

vonatkozásában – a kinevezések tekintetében mégis sikerült az alapítói jogokat 

érvényesíteni: 1840-es években egy hivatalsegédi kinevezés kapcsán a jelentkezők 

közül a Széchényi-család szeniora, gróf Széchényi Lajos jelölhette kinevezésre az 

általa megfelelőnek tartott (és a számára Kubinyi Ágoston igazgató által ajánlott) 

pályázót. A nádor a jelölés alapján nevezte ki az új könyvtári hivatalsegédet.85 

A korszakban hozott múzeumi törvények jelentős részben a Nemzeti Múzeum 

számára adományt tevők nevének megörökítéséről szólnak (1807. évi XXIV., 1827. 

évi XXXV., 1836. évi XXXVIII. tc). Az udvar kizárólag az összbirodalmi érdekeket 

szolgáló intézményeket volt hajlandó a királyi kincstárból finanszírozni (például  

a Selmeci Bányászati Akadémiát), így a Nemzeti Múzeum esetében hiányzott az ál -

lam által garantált éves intézményi költségvetés. Ez korántsem csak a múzeumra 

volt jellemző, hiszen a korszakban a nemzeti kulturális intézmények (Magyar Tudo -

mányos Akadémia, Nemzeti Színház) alapítása és fenntartása zömmel adományok -

ból történt; az adományozás tényét ezért is volt szükséges rögzíteni (és ezáltal az 

adományozó személyeket megbecsülni). Az egyéni, önkéntes felajánlás (oblatio) két 

formáját ismerjük: első esetben egy személy saját gyűjteményét az országnak 

ajándékozta vagy egy nemzeti intézmény alapítására, fenntartására, fejlesztésére 

alapítványt tett. A második esetben országgyűlési határozattal vagy egyéni (esetleg 

megyei) kezdeményezéssel országos gyűjtést indítottak, ilyenkor a hozzájárulás 

lehe tett pénzjuttatás vagy tőke (utóbbi esetben a kamatok évről évre), esetleg 

ingatlan (építési telek, épület).86 A finanszírozás rendszerét mutatja az 1836. évi 

XXXVII. törvénycikk is: ebben az esetben egyszeri alkalommal készpénz ország -

gyűlési felajánlása történt meg (múzeumépítésre és a gyűjtemény gyarapítására), 

nem véletlen, hogy az ezt követő törvénycikk már rögvest az egyéni adományo -

zókról emlékezett meg.87 A korszak végére ez a subsidialis finanszírozási rendszer, 

amelyet a kortársak kiszámíthatatlannak és elavultnak, pazarlónak és gazdaságta -

lannak tartottak (nagy tőke összegyűjtése azért, hogy a kamatokból finanszírozzák 

az intézmény működését, céljait), meghaladottá vált, ezért is bukhatott el az ország -

gyűlésen 1844 októberében a múzeumépület bővítésére kérendő újabb felajánlás 

ügye.88 
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85     SZALAY: i. m. (1902), XVI–XVII., BERLÁSZ: i. m. (1981), 109–111., 272., TÓTH: i. m. (2017), 50–52. A Szé -
chényi-csa lád je lö lé si jo gát még a Nem ze ti Mú ze um 1889-es szol gá la ti sza bály za ta is tar tal maz ta (8. §): 
A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um szer ve ze te és szol gá la ti sza bály za ta. A nyom tat vány OSZK-ban ta lál ha tó, 
217 235. sz. pél dá nyá nak szö veg má so la tát DEBRECZENI-DROPPÁN Bé la ké szí tet te. A for rá sul szol gá ló 
nyom tat vány el ső lap já ra egy ko rú kéz írás sal rá je gyez ve: „jó vá hagy va 1889. évi III. 8.-án 9970. sz. a.” 
= TÓTH Fe renc: Mű-Kincs-Tár. Mű vé sze ti köz gyűj te mé nyek Ma gyar or szá gon, 1802–1906. (MúzeumCafé 
köny vek 3.) Bp., Szép mű vé sze ti Mú ze um, 2017, 402. 

 
86     Jó zsef ná dor ira tai, i. m. (1935), 335., KÖM 4, 158. (5. jegy zet), 423. (36. jegy zet), BÉNYEI: i. m. (1985), 

14–16., TÓTH: i. m. (2017), 20. 
 
87     BÉNYEI: i. m. (1985), 16–17. 
 
88     Az 1843/44-ik évi ma gyar or szág gyű lé si al só táb la ke rü le ti ülé se i nek nap ló ja. VI. kö tet. Szer kesz tet te és 

sa ját költ sé gén ki ad ta KO VÁCS Fe renc. Bp., Franklin Tár su lat, 1894, 222–223. (310. ke rü le ti ülés, 1844. 
ok tó ber 16.), BÉNYEI: i. m. (1985), 17. Kos suth La jos ké sőbb, a kö vet ke ző or szág gyű lé sen a köz te her -



Fontos jogintézmény volt az országgyűlés elé terjesztendő múzeumelnöki be -

szá moló: amint láttuk, József nádor minden országgyűlésen beszámolt az intéz mény 

eseménytörténetéről, pénzügyi helyzetéről, a szervezeti rendről, a gyűjtemények 

gyarapodásáról és az adományokról, felajánlásokról. A jelentéstételi kötelezettség 

abból vezethető le, hogy a Nemzeti Múzeum pénzügyi alapját és jövedelmeit az 

Országos Pénztár kezelte a nádor irányítása és közvetlen felügyelete alatt. A jelen -

téssel rendszerint sikerült megalapozni az országgyűlés további kedvező tör vény -

alkotói döntéseit.89 

A Nemzeti Múzeum szervezeti rendje és gyűjteményi gyakorlata a későbbiekben 

egyfajta etalonként szolgált az újabb múzeumok számára. Ezeket a kérdéseket 

szervezeti és működési szabályzatokban kívánták rendezni, azonban az intézmény 

minden ellenkező szándéka ellenére korszakunkban nem sikerült végleges szabály -

zat kiadását elérni. A tervezetekben megfogalmazott elveket ennek ellenére alkal -

mazták a gyakorlatban, végül 1859-ben Albrecht főherceg (1817–1895) adta ki  

a várva-várt szabályozást (ezt követően évtizedekig ezt alkalmazták). A nagy nem -

zeti gyűjtemény, az összefoglaló gyűjtőmúzeum eszméje még sokáig hatott, aho gyan 

az intézmény gyakorlatban alkalmazott gyűjteményezési elvei is. Nem véletlen, hogy 

ezt vette át az 1859-ben Kolozsváron megalapított Erdélyi Nemzeti Múzeum is.90 

Nekünk, magyaroknak talán kicsit nehéz megérteni, hogy miért jelentősebbek, 

mitől más jellegűek a bécsi császári gyűjtemények, múzeumok, mint a hazaiak.  

A kü lönbség az alapítás óta meglévő univerzalizmusban (mai szóval: egyetemes 

gyűjtőkörben és gyűjtőterületben) keresendő: míg az említett magyar gyűj te mé nyek 

összbirodalmi szempontból tartományi (értsd: „nemzeti”) jelentőségűek, gyűjtő kö -

rű ek és gyűjtőterületűek voltak (tehát Bécsből nézve a „Provinzialpatriotismus” 

szem léletének megfelelően elsősorban a „tartománnyal”, annak múltjával kapcsola -

tos műtárgyanyagot gyűjtötték), addig a bécsi, központi gyűjtemények a teljességre 

törekedtek. Ezzel magyarázható, hogy a bécsi udvar eltűrte (de különösebben nem 

támogatta) a magyarországi közgyűjteményeket, amelyek az általunk vizsgált első 

két korszakban még nem tudtak kinőni provinciális kereteik közül. Erre csak a dua -

liz mus idején került sor.91 A Nemzeti Múzeum megalapítása után viszont birodalom -
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vi se lés kap csán, a ke rü le ti ülés ben 1847. de cem ber 2-án mon dott nagy be szé dé ben hossza san os to -
roz ta a subsidialis rend szert („pa rá nyi ered mé nyek vé gett rop pant tő ké ket kel lett fi zet nünk”): Kos suth 
Lajos 1848/49-ben. I. Kos suth La jos az utol só ren di or szág gyű lé sen 1847/48. Saj tó alá ren dez te és  
a be ve ze tő ta nul mányt ír ta BARTA Ist ván. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Ma gyar or szág 
újabbkori tör té ne té nek for rá sai. Kos suth La jos összes mun kái XI.) Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1951, 351–353. 
(1847. de cem ber 2.). 

 
89     BÉNYEI: i. m. (1985), 16., TÓTH: i. m. (2017), 50. Az 1832–1836-os or szág gyű lé sen: KÖM 4, 422. (kü lö -

nö sen: 29. jegy zet), 423. (36. jegy zet), KÖM 5, 339., 344. (1835. de cem ber 30., ke rü le ti ülés), 438. (1836. 
ja nu ár 28., ke rü le ti ülés), 462. (1836. feb ru ár 7., 8., ke rü le ti ülés), 481. (1836. feb ru ár 11., ke rü le ti ülés), 
485. (1836. feb ru ár 18., or szá gos ülés a RR-nél). A ko ráb ban em lí tet te ken túl Jó zsef ná dor az 1839–
1840-es or szág gyű lé sen is be ter jesz tett a mú ze um ról egy rö vid, job bá ra csak pénz ügyi vo nat ko zá so -
kat tag la ló je len tést: BERLÁSZ: i. m. (1981), 293. 

 
90     KE LE MEN: i. m. (1909/2006), 63–77., JAKÓ: i. m. (1942/2016), 121–123., FE JŐS: i. m. (1965), 292., 

295., KOREK: i. m. (1988), 96., BODÓ: i. m. (2016), 29., TÓTH: i. m. (2017), 22., 134. 
 
91     RAFFLER: i. m. (2007), 150–154., MA RO SI: i. m. (2016), 80., 83–84., BODÓ: i. m. (2016), 253., TÓTH: i. m. 

(2017), 22., 64. Az 1870-es ál lam költ ség ve tés hez fű zött in do ko lá sá ban bá ró Eötvös Jó zsef kul tusz mi -
nisz ter rész le te sen ki fej tet te, hogy a Nem ze ti Mú ze um „ere de ti leg csak is ma gyar or szá gi avagy Ma gyar -
or szág ra vo nat ko zó tár gyak gyűj té sé re s meg őr zé sé re szo rít ko zott”, „ma már nem csak ma gyar, ha nem 



szerte sorra alakultak a tartományi múzeumok, először a német nyelvű területeken: 

Joanneum (Graz, 1811) és Ferdinandeum (Innsbruck, 1823); majd a szláv terü le te -

ken: Národní Muzeum (Prága, 1818), Francisceum (Brno, 1818), Kranjski Stanovski 

Muzej (Ljubljana, 1821) és Národni Muzei (Zágráb, 1846).92
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a vi lág min den tá ja i ról szer zett tár gyak kal is bír”. Az in do ko lás vo nat ko zó ré szét leg utóbb ki ad ta: TÓTH: 
i. m. (2017), 395. Bá ró Eötvös Jó zsef (1813–1871): a fő ren di táb la tag ja (1832–1836), majd or szág gyű -
lé si kép vi se lő, val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1848, 1867–1871), az MTA tag ja, má sod el nö ke, majd 
el nö ke. Mi nisz te ri mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 494–495. Ér de kes, hogy Marlies Raffler mo nog -
rá fi á já ban a Nem ze ti Mú ze um kap csán a ha gyo má nyos ma gyar né ze te ket is mét li („Ungarn ist ein Son -
derfall”): a bé csi ud var köz pon to sí tá si tö rek vé se i nek (értsd: a leg ér té ke sebb mű tár gyak nak a csá szá ri 
gyűj te mé nyek be kel lett ke rül ni ük, ahogy a prá gai ás vány gyűj te mény kap csán ma ga Széchényi Fe renc 
is ta pasz tal ta: „Was im Cabinet vorzüglich schönes ist, das muß nach Wi en geliefert werden”) el lent mon -
dott a Nem ze ti Mú ze um meg ala pí tá sa, sőt az in téz mény ha mar a ma gyar füg get len ség szim bó lu má vá 
vált: RAFLLER 2007, 262. 

 
92     KUBINYI: i. m. (1848), 12., Uő: i. m. (1861), 7., RAFFLER: i. m. (2007), 183–258., LECHNER: i. m. (2011), 

91., BASICS Be at rix: „Amit ter mé szet és em be ri szor ga lom a ha za te rü le tén lét re ho zott” – A cseh mú zeu -
mok rend sze ré nek ki ala ku lá sa és mai hely ze te = MúzeumCafé, 2015, 6. sz., 19–20., BODÓ: i. m. (2016), 
13–15., 24–25., 253., TÓTH: i. m. (2017), 20–22. Marlies Raffler kü lön táb lá za tot ál lí tott össze a tar to -
má nyi mú ze um ala pí tá sok ról (Neomuseale Epoche: Überblick über die Gründung musealer Institutionen 
im 19. Jahrhundert in der Habsburgermonarchie): RAFFLER: i. m. (2007), 127–128.



V. Mú ze u mi jog al ko tás és in téz mény fej lesz tés a du a liz mus ide jén 
 

 

Idő sza kunk ban épült ki ha zánk mo dern mú ze u mi rend sze re, azon ban ez a fo lya mat 

nem tör vény ho zá si úton zaj lott le (bár egyes ese tek ben ki mu tat ha tó a tör vény ho zók 

kez de mé nye ző-tá mo ga tó sze re pe is). Egy részt a Nem ze ti Mú ze um ból sor ra vál tak 

ki új or szá gos mú ze u mok, más részt meg kez dő dött a vi dé ki mú ze um há ló zat ki épü -

lé se. Az ál lam jo gi lag 1867-ig kü lön ál ló Er dély ben már mű kö dött az Er dé lyi Nem zeti 

Mú ze um, amely elő jo ga it a ki egye zés után is meg őriz te. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 

vi szont év ti ze d ek alatt egye dü li mu ze á lis in téz mény ből köz pon ti in téz ménnyé vált.93 

1868-ban be lügy mi nisz te ri ren de let je lent meg a vas út épít ke zé sek so rán elő ke -

rült ré gé sze ti le le tek mú ze um ba ke rü lé sé nek elő se gí té sé ről. A ren de let elő ír ta az 

ille té kes tör vény ha tó ság köz re mű kö dé sét, il let ve az il le té kes mú ze um ér te sí té sét: 

Ma gyar or szá gon a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot, Er dély ben az Er dé lyi Nem ze ti Mú -

ze u mot kel lett ér te sí te ni. Az el té rő ma gyar or szá gi és er dé lyi jog sza bá lyi kör nye zet 

(az ilyen kor al kal ma zott kincs ta lá lás sza bá lyai) mi att azon ban ezt kö ve tő en el tért az 

el já rás rend: Er dély ben az il le té kes mú ze um vá sá rol ha tott, Ma gyar or szá gon vi szont 

elv ben a le le tek há nya dá ra, a ta lált kincs ér té ké nek egy har ma dá ig a mú ze um tu laj -

do ni igényt for mál ha tott, a töb bi részt pe dig meg vált hat ta. Ez zel a sza bá lyo zás sal 

már meg je lent a gyűj tő te rü le ti elv, il let ve a te rü le ti il le té kes ség. Eze ket az el ve ket 

tar tal maz ta a Henszlmann Im re (1813–1888) ál tal ké szí tett ré gé sze ti tör vény ja vas -

lat is, sőt az idő köz ben megin dult mú ze um ala pí tá si fo lya mat ra te kin tet tel meg fo -

gal maz ta a vi dé ki mú ze u mok eset le ges te rü le ti il le té kes sé gét is, azon ban ez a ter -

ve zet a hosszas elő ké szü let, több évig fo lyó vi ta el le né re sem tu dott tör vény erő re 

emel ked ni.94 

A du a liz mus ide jén ezt a kér dés kört ké sőbb sem si ke rült teljeskörűen, tör vé nyi 

szin ten ren dez ni. Kü lön bö ző szin tű és tár gyú jog sza bá lyok fo gal maz tak meg rész -

let sza bá lyo kat, de a klasszi kus ér te lem ben vett kodifikációra nem ke rült sor. Az 

1878-ban el fo ga dott Bün te tő Tör vény könyv (1878. évi V. tör vény cikk: a ma gyar 

bün te tő tör vény könyv a büntettekről és vét sé gek ről, köz is mert ne vén: Csemegi-kó dex) 

ren del ke zett a ta lált kincs kap csán kö ve ten dő bün te tő jo gi sza bá lyok ról (366. §), de 

eze ket csak azon ré gé sze ti le le tek ese té ben le he tett al kal maz ni, ame lyek a kincs 

fogal má ba tar toz tak. A Pénz ügy mi nisz té ri um – a Ma gyar Ka ma rá tól meg örö költ ha -

tás kö ré ben el jár va – több al ka lom mal is ki bo csá tott a kincs ta lá lás kap csán ren de -

le te ket, hogy ez ál tal egy sé ges köz igaz ga tá si jog gya kor lat ala kul jon ki. Jog alap nak 
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93     KOREK: i. m. (1988), 96–97., SZEN DE: i. m. (2015), 46., 64–65., 78., BODÓ: i. m. (2016), 29., TÓTH: i. m. 
(2017), 22., 134., 152–156. 

 
94     GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 28., 32. A be lügy mi nisz ter 1868. feb ru ár 1-jén kelt 609. sz. ren de le te: 

GALAMB Ist ván: A ré gi ség le le tek ügyé nek ál la mi ke ze lé se s az er re vo nat ko zó tör vé nyek és ren de le tek. 
Az Or szá gos Ré gé sze ti és Em ber ta ni Tár su lat Év köny ve 1879–1885. Bp., 1886, 221–222. A ké sőbb el -
fo ga dott, a ma gyar mű em lék vé de lem szá má ra meg ha tá ro zó je len tő sé gű, a mű em lé kek fentartásáról 
szó ló 1881. évi XXXIX. tör vény cikk vi szont nem fog lal ko zott a kul tu rá lis örök ség kö ré be so rolt tár -
gyak kal – az ak ko ri szó hasz ná lat sze rint az „in gó mű em lé kek kel” –, így a ré gé sze ti le le tek kel sem: GYÖN -
GYÖSSY: i. m. (2016), 32–33. 



to vább ra is a ko ráb bi ki rá lyi ren de le te ket te kin tet ték, ugyan ak kor a ta lált kincs 

kap csán ér ték ha tárt ál la pí tot tak meg: a sza bá lyo zást csak a 150 fo rint nál na gyobb 

ér té kű in gó sá gok ra kel lett al kal maz ni. A „har ma do lás” el vét fenn tar tot ták, vi szont 

a kincs tá ri egy har mad te kin te té ben tu do má nyos cél ból a ki vá lasz tá si jo got a Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze um, il let ve, ha a mú ze um nem me rí tet te ki tel je sen az ér ték egy har -

ma dát, a (buda)pes ti Tu do mány egye tem gya ko rol hat ta. Er dély ben és a ha tár őr vi -

dé ke ken to vább ra is az oszt rák sza bá lyo zás sze rint kel lett el jár ni.95 

A ki egye zést kö ve tő el ső évek ben meg tör tént a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um kon -

szo li dá ci ó ja: be fe jez ték az épü let ki ala kí tá sát-be ren de zé sét, meg hoz ták a szük sé ges 

sze mély ze ti dön té se ket és ren dez ték az in téz mény költ ség ve té sét. Így már a mai 

ér te lem ben vett mint egy költ ség ve té si szerv ként évi ren des mű kö dé si tá mo ga tást 

ka pott (költ ség ve tés sel ren del ke zett), igaz ga tó já vá 1869-től az am bi ci ó zus, min tá -

nak a lon do ni Bri tish Museumot te kin tő Pulszky Fe ren cet (1814–1897) ne vez ték ki, 

a Ré gi ség tár nak pe dig két nem zet kö zi leg is mert tu dós – a már em lí tett Rómer Flóris 

és Hampel Jó zsef (1849–1913) – lett a mun ka tár sa; mind hár muk te vé keny sé gé nek 

kö szön he tő, hogy a Nem ze ti Mú ze um im má ron kül föl dön is el is mert tu do má nyos 

in téz ménnyé nőt te ki ma gát. Rómer ne vé hez köt he tő a vi dé ki mú ze um há ló zat ki -

épí té sé nek kez de mé nye zé se.96 
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95     GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 28–32. A pénz ügy mi nisz ter 1871. de cem ber 27-én kelt 47 711. sz. ren de le -
te: GA LAMB: i. m. (1886), 222. A pénz ügy mi nisz ter 1873. no vem ber 12-én kelt 38 138. sz. ren de le te: 
uo., 223–224. 

 
96     RÓMER Flóris: Elő ter jesz tés az ala kí tan dó vá ro si mú ze u mok ról = Szá za dok, 1869, 192–193., FE JŐS: i. m. 

(1965), 290., KOREK: i. m. (1988), 96–97., BASICS: i. m. (2002), 280., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2003), 257–
258., POMOGYI: i. m. (2008), 735., BODÓ: i. m. (2016), 41–42., 59–60., 264–265., TÓTH: i. m. (2017), 
152–164., 172–178. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ele mi költ ség ve té se elő ször az 1870. évi költ ség ve -
té si tör vény ben (az 1870. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1870. évi XI. tör vény cikk) sze re pelt. (2. § A) 
Ren des ki a dá sok. XVII. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Ma gyar 
tör vény tár. 1869–1871. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. 
Mil len ni u mi em lék ki a dás. 7.) Bp., Franklin Tár su lat, 1896 (a to váb bi ak ban: CJH 7), 131. A tör vény ja -
vaslat hoz fű zött in do ko lá sá ban bá ró Eötvös Jó zsef kul tusz mi nisz ter rész le te sen is mer tet te a Nem ze ti 
Mú ze um hely ze tét, il let ve a költ ség ve té si in téz ménnyé ala kí tás oka it: „Mind ez kel lő szám ban s tisz tes -
sé ge sen dí ja zott tiszt vi se lők, nél kü löz he tet len, de ter mé sze tük nél fog va drá ga szak köny vek hi á nyá ban, 
va la mint az egyes tá rak sza po rí tá sá ra s ki egé szí té sé re ki ren delt ja va dal ma zás tetemesb fel ja ví tá sa nél -
kül egyátalában nem esz kö zöl he tő.” Az in do ko lás vo nat ko zó ré szét leg utóbb ki ad ta: TÓTH: i. m. (2017), 
395. A mú ze um költ ség ve té se kap csán a pénz ügyi bi zott ság csak ap róbb, nem ér de mi mó do sí tá so kat 
ja va solt (224. szám: Az ál lan dó pénz ügyi bi zott ság ál ta lá nos je len té se az 1870-ik év re elő ter jesz tett 
ál lam költ ség ve tés tár gyá ban): Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak 
iro má nyai. II. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá -
nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. II.) Pest, Deutsch-fé le Ki a dó és Rész vény tár sa ság, 1870, 333. A bi zott -
ság ál tal meg szö ve ge zett tör vény ja vas lat (376. szám: Tör vény cikk az 1870. évi ál lam költ ség ve tés ről): 
Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. IV. kö tet. Hi te les ki -
a dás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. 
IV.) Pest, Deutsch-fé le Ki a dó és Rész vény tár sa ság, 1870, 62–63. A költ ség ve tés kép vi se lő há zi vi tá ja 
so rán Henszlmann Im re mél tat ta ugyan a mi nisz ter nek a mú ze um költ ség ve té si tá mo ga tá sá val kap cso -
la tos szán dé kát, de az össze get cse kély nek tar tot ta (123. or szá gos ülés, 1870. feb ru ár 17.): Az 1869-
dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ötö dik kö tet. Hi te les ki a dás. 
Szerk. GREGUSS Ágost (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi -
se lő ház. Nap ló. V.), Pest, Légrády Test vé rek, 1870 (a to váb bi ak ban: KN 1869/5), 406. Ez zel szem ben 
az újon nan ki ne ve zett igaz ga tó, Pulszky Fe renc or szág gyű lé si kép vi se lő ként a rész le tes vi tá ban hosszú 
fel szó la lás ban kér te a mú ze um to váb bi igé nye i nek tá mo ga tá sát (134. or szá gos ülés, 1870. már ci us 2.): 
Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ha to dik kö tet. Hi te les 
ki a dás. Szerk. GREGUSS Ágost, NAGY Iván (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés 
nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. VI.), Pest, Légrády Test vé rek, 1870, (a to váb bi ak ban: KN 1869/6), 
234–237. P. Szathmáry Ká roly kép vi se lő az újon nan elő ter jesz tett igé nyek fe de ze té ül a mú ze u mi gyűj -
te mé nyek dup lumpél dá nya i nak ér té ke sí té sét ja va sol ta, ezt vi szont a mi nisz ter, Eötvös Jó zsef he ve sen 
el le nez te, Henszlmann Im re pe dig sze rény nek tar tot ta a Pulszky ál tal meg fo gal ma zott ké ré se ket: uo., 



1872-ben or szág gyű lé si ha tá ro zat alap ján az or szág ban mű kö dő könyv tá rak és 

gyűj te mé nyek hely ze té nek át te kin té se ér de ké ben or szá gos bi zott sá got ala kí tot tak 

gróf Mikó Im re (1805–1876) el nök le té vel, Csengery An tal (1822–1880) al el nök sé -

gé vel, míg a bi zott ság jegy ző je P. Szathmáry Ká roly (1831–1891) lett. A bi zott ság 

1874-re el ké szült je len té sé ben két fon tos alap el vet fo gal ma zott meg: az or szá gos 

gyűj te mé nyek mű tárgy vé del mé ről, biz ton sá gá ról gon dos kod ni kell, il let ve tu do má -

nyo san hasz nál ha tó ál la pot ba kell őket he lyez ni; más részt az or szág ked ve zőt len 

pénz ügyi hely ze té re te kin tet tel a gyűj te mé nyek gya ra pí tá sa egymást kiegészítőleg 

tör tén jék (ne le gye nek pár hu za mos sá gok). Ké sőbb a bi zott ság ja vas la tot tett gyűj -

te mé nyi pro fil tisz tí tás ra (a ré gi fest mé nyek át he lye zé sé re a Nem ze ti Mú ze um ból 

az Or szá gos Kép tár ba), va la mint a mú ze u mi gyűj te mé nyek nek ott hont adó he lyi sé gek 

fűt he tő sé gé re. 1880-ban a kép vi se lő ház ki lenc ta gú bi zott sá got kül dött ki Jó kai Mór 

(1825–1904) el nök le té vel a Nem ze ti Mú ze um ügye i nek meg vizs gá lá sá ra. A bi zott -

ság nak a mú ze um új já szer ve zé sé re vo nat ko zó ter je del mes je len té sét bá ró Rad -

vánsz ky Bé la (1849–1906), a bi zott ság jegy ző je ál lí tot ta össze: ez lé nye gi leg lét szám- 

és bér fej lesz tést ja va solt, va la mint a hely szű ke meg ol dá sát. A je len tés ké szí tő je 

jogos ag go dal mat fo gal ma zott meg: „Mi u tán a ré gi sé gek most már nem zet kö zi leg is 

na gyon ke re sett czikkekké vál tak, ma hol nap alig fog a N. Muzeum ver senyt tart hat ni 

a kül föl di in té ze tek kel, vagy a va gyo no sabb magángyüjtők muzeumaival”. Volt még 

egy el fe le dett ja vas la ta is: kez de mé nyez te a ta lált kin csek ese té ben a har ma do lás, 

pon to sab ban a kincs tár nak a le let (ér té ké nek) egy har ma dá ra vo nat ko zó jo gá nak az 

el tör lé sét: ehe lyett a Nem ze ti Mú ze um vá sá rol hat na az elő ke rült le le tek ből. Ami vi -

szont más fél év ti zed múl tán tel je sült: ja va sol ták a vi dé ki mú ze u mok or szá gos fel -

ügye let alá he lye zé sét, és a Nem ze ti Mú ze um hoz fű ző dő vi szo nyuk sza bá lyo zá sát.97 

 

 

Szak ági mú ze u mok 
 

A fo lya mat egyik ele me az or szá gos szak ági mú ze u mok meg ala pí tá sa volt. 1870-ben 

az Or szá gos Ma gyar Ipar egye sü let meg ala pí tot ta a Ma gyar Ki rá lyi Tech no ló gi ai Mú -

ze u mot, majd 1872-ben sor ke rült az Or szá gos Ipar egye sü let kez de mé nye zé sé re az 

Or szá gos Ma gyar Ipar mű vé sze ti Mú ze um meg ala pí tá sá ra. A két gyűj te mény vet te 
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V. Múzeumi jogalkotás és intézményfejlesztés a dualizmus idején

237–239. A költ ség ve té si ren de zés az zal járt együtt, hogy a fel ke lé si alap fenn ma radt tő ké je, amely -
nek ka ma tát 1836 óta a Nem ze ti Mú ze um se gé lye zé sé re for dí tot ták, vissza ke rült a Ludovika Aka dé -
mia alap já hoz a ma gyar ki rá lyi hon véd sé gi Ludovika-Aka dé mia fel ál lí tá sá ról szó ló 1872. évi XVI. tör -
vény cikk 5. § ren del ke zé se sze rint: Ma gyar tör vény tár. 1872–1874. évi törvényczikkek. (Corpus Juris 
Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 8.) Bp., Franklin Tár su lat, 1896, 
(a to váb bi ak ban: CJH 8), 39. 

 
97     Az egyes bi zott sá gok mű kö dé sét Szalay Im re fog lal ta össze: SZALAY: i. m. (1902), XXXIV–XXXVI. P. Szath -

máry Ká roly 1872. ja nu ár 10-én kez de mé nyez te, hogy a kép vi se lő ház küld jön ki bi zott sá got az or szá -
gos gyűj te mé nyek hely ze té nek ta nul má nyo zá sá ra (ha tá ro za ti ja vas lat, 1265. szám): Az 1869-dik évi 
april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. XIII. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1869-
dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. XIII.) Pest, 
Pest-Bé csi Iro dal mi és Mű vé sze ti In té zet, Deutsch test vé rek, 1872, 52. A Radvánszky-fé le je len tés:  
A Nem ze ti Muzeum ügye i nek meg vizs gá lá sá ra ki kül dött or szá gos bi zott ság je len té se (1059. szám, 1881. 
áp ri lis 6.): Az 1878. évi ok tó ber hó 17-re hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. XXIV. kö -
tet. Hi te les ki a dás. (Az 1878. évi ok tó ber hó 17-re hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő -
ház. Iro má nyok. XXIV.) [Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1881, 181–201. 



át a Nem ze ti Mú ze um kézműtárának anya gát, ez zel meg szűnt az or szá gos gyűj tő -

mú ze um esz mé je. Nem ki sebb sze mé lyi ség, mint Rómer Flóris fog lal ta össze egy 

or szág gyű lés elé be nyúj tott ter ve zet ben (1872) az ipar tör té ne ti és ipar mű vé sze ti 

mú ze um tí pus nak az elő nye it. Az Ipar mű vé sze ti Mú ze u mot ezek ben az évek ben egy 

ún. szá zas bi zott ság ve zet te Ke le ti Ká roly (1833–1892) mi nisz te ri ta ná csos el nök -

le té vel; a tes tü let fe la da ta el ső sor ban a fenn tar tás hoz szük sé ges ala pok meg te rem -

té se volt. Pulszky Fe renc kép vi se lői in dít vá nyá ra – a Pénz ügyi Bi zott ság el le né ben 

– a kép vi se lő ház öt ven ezer fo rint rend kí vü li tá mo ga tást sza va zott meg az 1873. 

évi költ ség ve tés ter hé re, hogy a bé csi vi lág ki ál lí tá son mű tár gya kat vá sá rol ja nak  

a mú ze um ré szé re. Mi e lőbb ren dez ni kel lett azon ban a mú ze um köz jo gi hely ze tét: 

1877-ben már két mi nisz té ri um is fo lyó sí tott anya gi tá mo ga tást, vé gül 1878-ban 

Trefort Ágost val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter át vet te a fenn tar tói fal ada to kat  

a „szá zas” bi zott ság tól, és az 1878-as ál la mi költ ség ve tés ről szó ló tör vény ben az 

Ipar mű vé sze ti Mú ze um költ ség ve té si tá mo ga tá sa már önál ló so ron sze re pelt. A mú -

ze um azon ban még jó ide ig Pulszky Fe renc, mint a mú ze u mok és könyv tá rak or szá -

gos fő fel ügye lő je irá nyí tá sa alatt állt (amint ké sőbb lát ni fog juk, Pulszky 1874-től 

volt a kor mány meg bí zá sá ból fő fel ügye lő), pénz ügye it a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 

in téz te; csak 1886-tól volt fő igaz ga tói be so ro lá sú ve ze tő je: Ráth György (1828–

1905) sze mé lyé ben (tény le ge sen 1881-től ve zet te a mú ze u mot). A mú ze um alap -

sza bá lyát kü lön mi nisz te ri ren de let tel ad ták ki, ez zel a mú ze um ál la mi fenn tar tá sú, 

or szá gos szak ági mú ze um má vált. Vég le ges épü le tét, a Lechner Ödön (1845–1914) 

– és Pár tos Gyu la (1845–1916) – ál tal ter ve zett sze cesszi ós pa lo tát 1896-ban ad -

ták át. Az em lí tett Tech no ló gi ai Mú ze um ál la mi meg ala pí tá sa kor mány dön tés sel 

1882-ben tör tént, 1883-ban nyílt meg a nagy kö zön ség szá má ra, 1889-ben pe dig a 

Hauszmann Ala jos (1847–1926) ál tal ter ve zett épü le té be köl tö zött: ez zel lét re jött 

a má so dik szak ági mú ze um, amely nek fe la da ta az ipar ter mé kek fo lya ma tos be mu -

ta tá sa ré vén az ipa ri szak ok ta tás se gí té se lett.98 
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98     SZALAY: i. m. (1902), XXXV., MEZNERICS Iván – TORDAY La jos: A ma gyar köz igaz ga tás szer vei. 1867–
1937. Bp., Ma gyar Közigazgatástudományi In té zet, 1937, 386., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 373–374., 
FE JŐS: i. m. (1965), 293–294., MÉ SZÁ ROS: i. m. (1980), 14., KOREK: i. m. (1988), 99. KOZ MA Gyu la: Tech -
no ló gi ai Ipar mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – 
GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 70–72., PA TA KI Ju dit: Ipar mű -
vé sze ti Mú ze um = uo., 34–40., HOR VÁTH Hil da: Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um mű gyűj te mé nyé nek tör té ne te 
– váz lat = Az idő sod rá ban. Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um gyűj te mé nye i nek tör té ne te. Az Ipar mű vé sze ti 
Múze um Gyűj tők és kin csek cí mű ki ál lí tá sá hoz. Szerk. PA TA KI Ju dit, Bp., Ipar mű vé sze ti Mú ze um, 2006, 
22–28., BODÓ: i. m. (2016), 35., TÓTH: i. m. (2017), 172., 188–194. A mű tárgy vá sár lás ra az 1873. évi 
költ ség ve tés (az 1873. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1873. évi XXI. tör vény cikk) öt ven ezer fo rin tot 
biz to sí tott (2. § B) Rend kí vü li ki a dá sok. VII. fe je zet. Földmívelés-, Ipar- és Ke res ke de lem ügyi Mi nisz té -
ri um, 1. Ipa ri cé lok, „Az Ipar mú ze um ré szé re be szer zen dő tár gyak ra”): CJH 8, 172. A költ ség ve té si tétel 
kap csán hosszas vi ta bon ta ko zott ki, mi vel a pénz ügyi bi zott ság a vi lág ki ál lí tá si költ sé gek te te mes 
csök ken té sét ja va sol ta (97. or szá gos ülés, 1873. feb ru ár 24.): Az 1872. évi september hó 1-jére hir de -
tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ötö dik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. NAGY Iván (Az 1872. 
évi szeptember hó 1-jére hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. V.), Bu da, Ma gyar 
Ki rá lyi Ál lam nyom da, 1873, 33–37. Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um („Iparmuzem”) ál la mi in téz mény ként 
tör tént el is me ré se, hogy ele mi költ ség ve té se be ke rült az ál la mi költ ség ve tés be; elő ször az 1878. évi 
költ ség ve tés ben (az 1878. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1878. évi XVII. tör vény cikk) sze re pel. (2. § A) 
Ren des ki a dá sok. XIX. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Ma gyar 
tör vény tár. 1877–1878. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. 
Mil len ni u mi em lék ki a dás. 10.) Bp., Franklin Tár su lat, 1896, 184. A költ ség ve tés rész le tes vi tá já ban Ráth 
Ká roly (1821–1897) ar ra hív ta fel a mi nisz ter fi gyel mét, hogy az in téz mény meg szer ve zé se még nem 
tör tént meg meg fe le lő en, Trefort Ágos ton mi nisz ter vá la szá ban er re ígé re tet is tett (386. or szá gos ülés, 



1871-ben az or szág gyű lés tör vény ben új köz gyűj te ményt ala pí tott: az Ester házy 

Mik lós (1817–1894) her ceg től meg vá sá rolt kép tár ból, rajz- és réz met szetgyűj te -

mény ből lét re jött az Or szá gos Kép tár.99 A tör vény ja vas lat kü lö nö sebb vi ta nél kül 

ment át a kép vi se lő há zon, gróf Zichy Nán dor (1829–1911) csak an nak tisz tá zá sát 

kér te, hogy a meg vá sá rolt kép tár ból ala kí tan dó mú ze um me lyik tár ca ha tás kö ré be 

ke rül majd. A kor mány ré szé ről Kerkapoly Ká roly (1824–1891) pénz ügy mi nisz ter 

vá la szolt, és vi lá gos sá tet te, hogy a kul tusz tár ca lesz az il le té kes. Más kép vi se lők 

an nak ér tel me zé sét, pon to sí tá sát kér ték, hogy a kép tár – a meg vá sár lás ra tett ado -

mány ra te kin tet tel – so ha nem vi he tő el Pest vá ro sá ból.100 Utób bi kér dés kör fel me -

rült a fő ren di ház ülé sén is, vé gül azon ban el fo gad ták az elő ter jesz tés ere de ti szö -

ve gét. Más részt a ház fon tos nak tar tot ta pénz ügyi bi zott sá gá nak je len té sé ből azt  

a részt ha tá ro za ti lag át emel ni, amely a meg vá sá rolt gyűj te mény fenn tar tá sá val kap -

cso la to san szük sé ges nek tart ja a fenn tar tást szol gá ló anya gi alap meg te rem té sét, 

va la mint a kép tár meg fe le lő el he lye zé sét úgy, hogy az a nagy kö zön ség ál tal is lá to -

gat ha tó le gyen.101 1875-ben a mű tárgy anyag meg fe le lő el he lye zést ka pott: a Ma gyar 
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1878. má jus 3.): Az 1875. évi au gusz tus 28-ára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ti zen -
he te dik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. NAGY Iván (Az 1875. évi au gusz tus 28-ára hir de tett Or szág gyű lés 
nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. XVII.), Bu da, Ma gyar Ki rá lyi Ál lam nyom da, 1875, 130–131. A Tech -
no ló gi ai Mú ze um költ ség ve té si in téz mény ként az 1882. évi költ ség ve tés ben (az 1882. évi ál lam költ -
ség ve tés ről szó ló 1882. évi IV. tör vény cikk) je lent meg (2. § A) Ren des ki a dá sok. XIX. fe je zet. Val lás- és 
Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Ma gyar tör vény tár. 1882–1883. évi törvény-
czikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 13.) Bp., 
Franklin Tár su lat, 1896, 10. A költ ség ve tés rész le tes vi tá já ban ha tá ro zot tan meg nyil vá nult az a szán -
dék, hogy az új in téz ményt ké sőbb az Ipar mű vé sze ti Mú ze um mal egye sít sék (57. or szá gos ülés, 1882. 
feb ru ár 16.): Az 1881. évi szep tem ber hó 24-ére hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Har -
ma dik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. P. SZATHMÁRY Ká roly (Az 1881. évi szep tem ber hó 24-ére hir de tett 
Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. III.), [Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 
1882, 84. A „Technologiai Iparmuzem” a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um költ ség ve té si in téz -
mé nye ként utol já ra az 1896. évi költ ség ve tés ben (az 1896. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1896. évi VI. 
tör vény cikk, 2. § A) Ren des ki a dá sok. XX. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 54. sor) sze -
re pelt: Ma gyar tör vény tár. 1896. évi törvényczikkek. Jegy ze tek kel el lát ta MÁRKUS De zső. (Corpus Juris 
Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 19.) Bp., Franklin Tár su lat, 1897, 
(a to váb bi ak ban: CJH 19), 19. Trefort Ágos ton (1817–1888): jo gász, az MTA el nö ke, or szág gyű lé si kö -
vet, majd kép vi se lő (1843–1844, 1865–1888), földmívelés-, ipar- és ke res ke de lem ügyi ál lam tit kár 
(1848), val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1872–1888), földmívelés-, ipar- és ke res ke de lem ügyi mi -
nisz ter (1876–1878). Mi nisz te ri mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 539–540. 

 
99     A her ceg Eszterházy-fé le kép tár, kéz rajz- és réz met szetgyűj te mény meg vé te le tár gyá ban meg al ko tott 

1871. évi XI. tör vény cikk: CJH 7, 261–262. Henszlmann Im re már ko ráb ban in ter pel lál ta a val lás- és 
köz ok ta tás ügyi mi nisz tert eb ben a tárgy ban, ld.: Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés 
Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. III. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág -
gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. III.) Pest, Deutsch-fé le Ki a dó és Rész vény tár sa ság, 
1870, 46.), mi köz ben szá mos tör vény ha tó ság is kér vé nyez te a gyűj te mény meg vá sár lá sát, ezért az ügy 
Henszlmann több költ ség ve té si fel szó la lá sá ban is fel me rült (pl. 123. or szá gos ülés, 1870. feb ru ár 17.): 
KN 1869/5, 407. Az Esterházy-kép tár meg vá sár lá sá ról foly ta tott po le mi zá lás nem ma rad ha tott ki az 
1870. évi költ ség ve té si tör vény rész le tes vi tá já ból sem (134. or szá gos ülés, 1870. már ci us 2.): KN 
1869/6, 238–239. 

 
100   1871. már ci us 11. (307. ülés): Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak 

nap ló ja. Ti zen ne gye dik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. NAGY Iván (Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de -
tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. XIV.), Pest, Légrády Test vé rek, 1871, 398–400. 
A Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um szer ve ze tén be lül 1867 után kü lön, köz vet le nül a mi nisz ter 
irá nyí tá sa alatt ál ló szak osz tály fog lal ko zott a tu do má nyos és a mű vé sze ti ügyek kel (itt dol goz ták ki 
egyéb ként a tör vény ja vas la to kat, és itt ál lí tot ták össze a tár ca ügy kö ré be tar to zó sta tisz ti ká kat). A tárca 
1867–1918 kö zöt ti irat anya gá nak je len tős ré sze (köz te a köz gyűj te mé nyi rész leg is) meg sem mi sült 
1956-ban a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban ki ütött tűz so rán: T. KISS: i. m. (1993), 82–83., TÓTH: i. m. 
(2017), 24. 

 
101   1871. már ci us 21. (XCIII. ülés): Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hir de tett Or szág gyű lés Fő ren di Há zá nak 

nap ló ja. II. kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. MASZÁK Hu gó, (Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hir de tett Or -



Tu do má nyos Aka dé mia épü le té ben ren dez ték be az Or szá gos Kép tá rat, amely ben 

egye sí tet ték a Pyrker Já nos Lász ló (1772–1847) eg ri ér sek ál tal a gyűj te mé nyé ből 

fel aján lott és az Esterházy Mik lós her ceg től meg vá sá rolt ki emel ke dő je len tő sé gű 

fest mény gyűj te mé nye ket. Ez már az eu ró pai ér te lem ben vett kép ző mű vé sze ti mú -

ze um ha zai meg ho no sí tá sá nak szá mí tott, bár rög tön hoz zá kell ten nünk, hogy ve le 

pár hu za mo san mű kö dött a Nem ze ti Mú ze um tá ra ként – a ko ráb bi, „tar to má nyi” kon -

cep ció je gyé ben – a ha zai kép ző mű vé szet re sza ko so dott Nem ze ti Kép tár. Az Or szá -

gos Kép tár mű kö dé sét ele in te – ha son ló an az Ipar mű vé sze ti Mú ze um hoz, mint egy 

fi ók in téz mény ként – a mú ze u mok és könyv tá rak or szá gos fő fel ügye lő je, Pulszky 

Fe renc irá nyí tot ta, 1881-től vi szont már sa ját igaz ga tót ka pott, Pulszky fi á nak, Ká -

roly nak (1853–1899) sze mé lyé ben.102 

1882-ben Ba ra bás Mik lós (1810–1898), Fenyvessy Fe renc (1855–1903) és  

P. Szathmáry Ká roly egy kis fü ze tet je len tet tek meg Em lék irat egy Ma gyar Tör té neti 

Arczképcsarnok lé te sí té se ügyé ben cím mel. Az em lék irat azo kat az alap el ve ket fo -

gal maz ta meg, ame lyek alap ján ki rá lyi jó vá ha gyás sal 1886-ban a Vár kert Ba zár ban 

vé gül meg nyíl ha tott a Tör té nel mi Kép csar nok. Ezt meg elő ző en azon ban a do ku -

men tu mot egy er re a cél ra lét re ho zott bi zott ság – olyan te kin té lyes rész ve vők kel, 

mint Pulszky Fe renc, a Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja; Pulszky Ká roly (1853–1899), 

az Or szá gos Kép tár őre; Ipolyi Ar nold (1823–1886) ré gész stb. – vi tat ta meg, majd 

sor ke rült a kép vi se lő ház ban is az ügy re az 1883. évi költ ség ve té si vi ta ke re té ben. 

Irá nyi Dá ni el (1822–1892) kép vi se lő nek a ter ve zett in téz mény tár gyá ban – a Nem -

ze ti Mú ze um költ ség ve té sé nek tár gya lá sa kor – tar tott fel szó la lá sá ra a kor mány 

részé ről Trefort Ágos ton kul tusz mi nisz ter vá la szolt, egyút tal a Tör té nel mi Kép csar -

nok gon do la tát a tör té ne lem és a mű vé szet ér de ké ben fon tos vál lal ko zás nak mi nő -

sí tet te. Az 1884. évi költ ség ve tés ben a cél ra az ál la mi költ ség ve tés már 1000 fo -
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szág gyű lés nyom tat vá nyai. Fő ren di Ház. Nap ló. II.) Pest, Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár su lat, 1872, 
41–42. A fő ren di ház pénz ügyi bi zott sá gá nak je len té se (256. szám): Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hir -
de tett Or szág gyű lés Fő ren di Há zá nak iro má nyai. IV. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1869-dik évi ápril 20-
dikára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Fő ren di Ház. Iro má nyok. IV.) Pest, Pes ti Könyv nyom da 
Rész vény tár su lat, 1871, 1. 

 
102   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 385., FE JŐS: i. m. (1965), 292–293., KOREK: i. m. (1988), 101., BASICS: 

i. m. (2002), 277., 282., 289–290., PE RES Zsu zsan na: A csa lá di hit bi zo má nyok meg je le né se Ma gyar or -
szá gon. Pécs, Publikon, 2014, 190., BASICS: Kép tár és Tör té nel mi Kép csar nok, i. m. (2016), 93–94., 96., 
TÓTH: i. m. (2017), 114–128., 138–144., 196–202. Pyrker ér sek az 1836-os or szág gyű lé sen aján lot ta 
fel gyűj te mé nyét a Nem ze ti Mú ze um nak, de a fest mé nye ket csak 1844-ben szál lí tot ták el Eger ből,  
a kö vet ke ző év ben ren dez ték be a Nem ze ti Mú ze um új épü le té ben a ki ál lí tást, amely azon ban 1846-ban 
nyílt meg. A Nem ze ti Mú ze um ból ke rült az anyag az Or szá gos Kép tár ba, je len leg a Szép mű vé sze ti Mú -
ze um gyűj te mé nyét gaz da gít ja: KUBINYI: i. m. (1848), 45., uő: i. m. (1861), 14., H. SZILASI Ágo ta: Do bó 
Ist ván Vár mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI 
Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 98., LEN GYEL Lász ló: Egy gyűj te mény 
for má lói = Az Eg ri Kép tár. Do bó Ist ván Vár mú ze um. Szerk. LEN GYEL Lász ló, Eger, He ves Me gyei Mú zeu -
mi Szer ve zet, [2008], 7., BASICS: Kép tár és Tör té nel mi Kép csar nok i. m. (2016), 93., TÓTH: i. m. (2017), 
86., 98. Az Esterházy Kép tár ra elő ször az 1872. évi költ ség ve tés (az 1872. évi ál lam költ ség ve tés ről szóló 
1872. évi VII. tör vény cikk) irány zott elő költ ség ve té si tá mo ga tást (2. § A) Ren des ki a dá sok, XIX. fe je -
zet Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Or szá gos Esterházy-fé le Kép tár; 
az or szá gos Esterházy-fé le Kép tár után já ró ház bér: CJH 8, 13. Az 1875. évi költ ség ve tés ben (az 1875. 
évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1875. évi XXXIII. tör vény cikk) már Or szá gos Kép tár ként em lí tett in téz -
mény to vább ra is ál lan dó költ ség ve té si tá mo ga tást ka pott (2. § A) Ren des ki a dá sok. XVIII. fe je zet. Val -
lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Ma gyar tör vény tár. 1875–1876. évi tör -
vényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 9.) Bp., 
Franklin Tár su lat, 1896, 113. 



rin tot biz to sí tott. Az így lét re jött nem ze ti pantheon alap gyűj te mé nyét a Nem ze ti 

Mú ze um fest mény anya gá ból és az Or szá gos Széchényi Könyv tár gra fi kai gyűj te -

mé nyé ből vá lo gat ták ki. A Tör té nel mi Kép csar no kot az Or szá gos Kép tár osz tá lya -

ként ala kí tot ták meg, így ve ze tő je an nak igaz ga tó ja, Pulszky Ká roly lett.103 

Az idő szak ban egyéb ként to váb bi szak ági mú ze u mo kat is lét re hoz tak, de ezek 

leg ké sőbb az el ső vi lág há bo rú vé gé ig vagy azt kö ve tő en el sor vad tak (Tan szer mú -

ze um, Ke res ke del mi Mú ze um stb.). A mil len ni um vi szont újabb lö kést adott a mú ze -

um ala pí tás nak: lét re jött a Ma gyar Ki rá lyi Me ző gaz da sá gi Mú ze um (1896), a Ma gyar 

Ki rá lyi Köz le ke dé si Mú ze um (1899), majd 1918-ban – a Ká ro lyi-kor mány dön té se 

nyo mán – a Ma gyar Had tör té ne ti Mú ze um.104 

1896-ban Kammerer Er nő (1856–1920) or szág gyű lé si kép vi se lőt ne vez ték ki az 

Or szá gos Kép tár és a lé te sí ten dő Szép mű vé sze ti Mú ze um ügye i nek ren de zé sé ért 

fe le lős kor mány biz tos sá. A kép vi se lő meg bí za tá sá ra te kin tet tel a kép vi se lő ház tól 

egy év re szó ló tá vol ma ra dá si en ge délyt kért.105 A szak ági mú ze u mok so rá ban egy 

kép ző mű vé sze ti mú ze um meg ala pí tá sa már a mil len ni um előtt fel me rült, rész ben 

azért is, hogy a Nem ze ti Mú ze um hely igé nyé re meg ol dást ta lál ja nak a kép tár ki köl -

töz te té sé vel, de leg alább ennyi re ége tő nek tűnt a kü lön ter mé szet tu do má nyi és  

a nép raj zi mú ze um ki vá lá sa is az or szág el ső mú ze u má ból. A fo lya mat Pulszky Ká -
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103   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 385., BASICS: i. m. (2002), 282–283., uő: Kép tár és Tör té nel mi Kép -
csar nok i. m. (2016), 96–97., TÓTH: i. m. (2017), 214–218. Irá nyi Dá ni el fel szó la lá sa és Trefort Ágos ton 
kul tusz mi nisz ter vá la sza az 1883. évi költ ség ve tés rész le tes vi tá já ban (156. or szá gos ülés, 1882. de -
cem ber 17.): Az 1881. évi szep tem ber hó 24-ére hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. 
Nyolczadik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. P. SZATHMÁRY Ká roly (Az 1881. évi szep tem ber hó 24-ére hir -
de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. VIII.), [Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény -
tár sa ság, 1883, 287–288. A Tör té nel mi Arc kép csar nok lé te sí té sé re az 1884. évi költ ség ve tés (az 1884. 
évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1884. évi I. tör vény cikk) 1000 ko ro nát irány zott elő (2. § A) Ren des ki -
 adá sok. XIX. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: Ma gyar tör vény -
tár. 1884–1886. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len -
ni u mi em lék ki a dás. 14.) Bp., Franklin Tár su lat, 1896, (a to váb bi ak ban: CJH 14), 9. A kö vet ke ző év ben 
(az 1885. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1885. évi II. tör vény cikk) a Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok már 
költ ség ve té si in téz mény ként, kü lön so ron sze re pelt (2. § A) Ren des ki a dá sok. XIX. fe je zet. Val lás- és 
Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok: CJH 14, 176. A ké sőb bi ek ben vi szont egy so ron 
ta lál ha tó az Or szá gos Kép tár és a Ma gyar Tör té nel mi Arc kép csar nok, pl. az 1886. évi ál lam költ ség ve -
tés ről szó ló 1886. évi VI. tör vény cikk, 2. § A) Ren des ki a dá sok. XIX. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi 
Mi nisz té ri um, 5. Köz mű ve lő dé si cé lok, CJH 14, 304. 

 
104   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 374., KOREK: i. m. (1988), 75., 84., 100–101., MOL NÁR Er zsé bet: Köz le ke dé -

si Mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, 
Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 85–88. (Köz le ke dé si Mú ze um), MUNKÁCSY 
Gyu la: Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. 
HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 65–69. 
(Tan szer mú ze um), RÉDEY Ju dit: Ke res ke del mi és Vendéglátóipari Mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú -
ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze umi 
Egye sü let, 2002, 73–76. (Ke res ke del mi Mú ze um), ORO SZI Sán dor: Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um = 
Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky 
Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 82–84. (Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um), BODÓ: i. m. 
(2016), 35., TÓTH: i. m. (2017), 232. Itt kell meg je gyez ni, hogy a muzeológiai szak iro da lom a Me ző gaz -
da sá gi Mú ze um tör vé nye sí té sét, ala pí tá sá nak or szág gyű lés ál ta li el fo ga dá sát (tu laj don kép pen jó vá ha -
gyá sát) a több ál la mi be ru há zás költ sé ge i nek fe de zé sé ről szó ló 1900. évi XXXIV. tör vény cikk 1. § h) pont -
já ban (Ma gyar tör vény tár. 1900. évi törvényczikkek. Jegy ze tek kel el lát ta MÁRKUS De zső. [Corpus Juris 
Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. 1000–1895. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 23.] Bp., Franklin Tár su lat, 1901, 
230.) lát ja, azon ban ez pusz tán a Me ző gaz da sá gi Mú ze um szá má ra vég le ges épü let eme lé sé re szük sé -
ges fe de zet biz to sí tá sá ról szól. 

 
105   14. or szá gos ülés, 1896. de cem ber 15.: Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág gyű lés Kép -

vi se lő há zá nak nap ló ja. El ső kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág -
gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. I.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1897, 143. 



roly nak, az Or szá gos Kép tár igaz ga tó já nak tárgy ban tett kép vi se lő há zi fel szó la lá -

sá val kez dő dött. 1894-ben már Wekerle Sán dor (1848–1921) mi nisz ter el nök rész -

le tes elő ter jesz tést ké szí te tett az or szág gyű lés or szá gos mil len ni u mi bi zott sá gá nak 

egy szép mű vé sze ti mú ze um fel ál lí tá sá ról. A rész le te sen ki dol go zott prog ra mot, 

ahogy az azt meg elő ző pót elő ter jesz tés ben ta lál ha tó rö vi deb bet is, Pulszky Ká roly 

ké szí tet te elő. A Pulszky ál tal meg fo gal ma zott, Wekerle alá írá sá val ki nyom ta tott 

rész le te sebb ter ve zet a hat osz tály ra ta golt ala pí tan dó mú ze um fej lett sé gét, ál la po -

tát gyűj te mé nyi egy sé gen ként is mer tet te. A nagy ívű prog ram az ala pí tás, a fej lesz -

tés és a to váb bi mű tárgyvá sár lá sok cél ját is meg fo gal maz ta: „olyan gyűj te ménnyé 

fej leszt he tő, amely az eu ró pai nyil vá nos és ál la mi vagy ki rá lyi kép tá rak so rá ban igen 

elő ke lő ran got fog lal hat el, és úgy a kö zön ség re, mint a szak em be rek re és mű vé szek re 

néz ve a leg ta nul sá go sabb gyűj te mé nyek egyi ké vé fej leszt he tő”. A rész le tes ter ve zet 

te hát im már nem ke ve seb bet tű zött ki cé lul, mint az új ha zai köz pon ti szép mű vé -

sze ti köz gyűj te mény nek Eu ró pa ve ze tő kép ző mű vé sze ti mú ze u mai kö zé eme lé sét. 

Az or szá gos bi zott ság a Wekerle-in dít ványt el fo gad ta, és a gyűj te mény fej lesz tés re 

(több év re szét oszt va, de össze sen) 2 mil lió, az épü let fel épí té sé re és be ren de zé -

sé re 12 mil lió fo rin tot biz to sí tott. Az 1895-ben hi va tal ba lé pő új kul tusz mi nisz ter -

re, bá ró Wlassics Gyu lá ra várt a meg va ló sí tás. A mi nisz ter – egyes tisz tá zat lan mű -

tárgy vá sár lá sok mi att, szán dé kai sze rint csak át me ne ti leg – fél re ál lí tot ta Pulszky 

Ká rolyt. A hely zet ren de zet len sé gét mu tat ja, hogy a köl te ke zé sek kö ze pet te nem 

gon dos kod tak a mú ze um ala pí tás hoz szük sé ges tör vé nyi fel ha tal ma zás ról. Er re vé -

gül a „mil len ni u mi tör vény” (1896. évi VIII. tör vény cikk) ke re tei kö zött ke rült sor. 

Mind eköz ben a mú ze um át me ne ti ve ze té sé re ki sze melt Peregriny Já nos (1853–

1924), az Or szá gos Kép tár tit ká ra után Than Mór (1828–1899) vissza ad ta a meg bí -

za tást; így ke rült kép be az előbb em lí tett Kammerer Er nő, hi va ta los cí me sze rint  

„a lé te sí ten dő Szép mű vé sze ti Mú ze um ügye i nek ve ze té sé vel meg bí zott Or szá gos Kép -

tár és a ve le kap cso la tos Tör té nel mi Kép csar nok kor mány biz to sa”, ám igaz ga tói ki -

ne ve zést nem ka pott, ide ig le nes ügy vi vői sze re pe pusz tán a mú ze um lé te sí tés sel 

kap cso la tos dön té sek vég re haj tá sá ra kor lá to zó dott. A ki ala kult hely zet nyil ván va ló 

volt min den ki szá má ra. Nem vé let len, hogy 1897-es költ ség ve té si vi tá ban Berze -

viczy Al bert hosszas fel szó la lá sá ban rész le te sen vá zol ta a ma gyar mú ze um ügy leg -

ége tőbb gond ja it. Wlassics Gyu la szak mi nisz ter vá la szá ban egyetértőleg nyi lat ko -

zott, de fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a ja vas la tok meg va ló sí tá sa alap ve tő en 

pénz kér dés. Ké sőbb gróf Zichy Je nő vel (1837–1906) bo nyo ló dott hosszabb vi tá ba, 

azon ban ez sem ve ze tett újabb pénz ügyi for rá sok meg szer zé sé hez. A mi nisz ter 

1897 már ci u sá ban rész le tes je len tés ben szá molt be a Szép mű vé sze ti Mú ze um fel -

ál lí tá sá val kap cso la tos ten ni va lók ról. Wlassics Gyu la ek kor ígé re tet tett ar ra, hogy 

a Szép mű vé sze ti Mú ze um ügyé ben tett in téz ke dé sek ről éven te tá jé koz tat ja a kép -

vi se lő há zat.106 
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106   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 385., TÓTH: i. m. (2017), 226–238., 244–258. A fent em lí tett rész -
le tes ter ve ze tet tar tal ma zó Wekerle-in dít vány (Ld.: TÓTH: i. m. [2017], 235. [400. jegy zet]: Wekerle 
Sán dor: A szép mű vé sze ti mú ze um. MOL K 26-1895-I.A-22, 332. cs., 712.) is mer te té se kor Tóth Fe renc 
ku ta tá si ered mé nye i re tá masz kod tam, aki a Szép mű vé sze ti Mú ze um irat tá rá ban ta lál ha tó har minc hét 
ol da las Pulszky-fé le kéz ira tot hasz nál ta fel, ld.: uo., 235. (401. jegy zet). Pulszky Ká roly fel szó la lá sa  



A mú ze um ügy za va ra i ra hív ta fel a fi gyel met a mű tárgy vá sár lá sok kal kap cso la tos 

vá dak is mé telt meg fo gal ma zá sa is. 1896 feb ru ár já ban Várady Ká roly (1859–1914) 

el len zé ki kép vi se lő in ter pel lál ta a kul tusz mi nisz tert, mond ván, hogy az Or szá gos 

Kép tár ve ze tő je bi zo nyos mű tárgy vá sár lá si pén zek kel nem szá molt el. Nyil ván va ló 

volt, hogy a po li ti kai tá ma dás éle nem a gya nú ba ke rült kép tár igaz ga tó, Pulszky Ká -

roly, ha nem Wlassics mi nisz ter el len irá nyult. A mi nisz ter – amennyi re le het, meg -

véd ve Pulszkyt – ki me rí tő és tár gyi la gos vá laszt adott. Az 1897. évi költ ség ve tés 

vi tá já ban pe dig Lepsényi Mik lós (1860–1924) kér dez te Wlassics Gyu la mi nisz tert, 

aki azon ban el zár kó zott az ügy bün te tő jo gi meg íté lé sé től, je lez ve, hogy az ügy min -

den rész le té nek tisz tá zá sa nyo mo zó ha tó sá gi, il let ve bí ró sá gi fe la dat. Fel hív ta 

ugyan ak kor a fi gyel met a Kammerer Er nő kor mány biz tos ál tal össze ál lí tott rész le -

tes je len tés re, amely ben min den fel me rült kér dést ki me rí tő en vizs gált meg.107 

1897 ele jé re az Or szá gos Kép tár mű tárgy anya gá nak fel mé ré se, il let ve re ví zi ó ja 

gya kor la ti lag le zá rult. Ugyan  hát ra volt még a Nem ze ti Mú ze um kép tá ri anya gá nak 

fel dol go zá sa, de a mi nisz ter mi e lőbb sze re tett vol na az ala pí tan dó kép ző mű vé szeti 

mú ze um ter ve zett szer ve ze ti fel épí té sé vel kap cso la tos ja vas la tot kap ni (az új mú -

ze um két gyűj te mé nyi pil lé re: az Or szá gos Kép tár és a Nem ze ti Mú ze um Kép tá ra 

lett). En nek ér de ké ben Kammerer Er nő ve ze té sé vel egész bi zott ság ke res te fel Euró -

pa meg ha tá ro zó mű vé sze ti mú ze u ma it, hogy az in téz mé nyi struk tú rá kat, a gyűj te -
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V. Múzeumi jogalkotás és intézményfejlesztés a dualizmus idején

a kép vi se lő ház ban: 317. or szá gos ülés, 1890. ja nu ár 24., Az 1887. évi szep tem ber hó 26-ára hir de tett 
Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ti zen ötö dik kö tet. Hi te les ki a dás. Szerk. P. SZATHMÁRY Ká roly 
(Az 1887. évi szep tem ber hó 26-ára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. XV.), 
[Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1890, 262–266., rész le te: TÓTH: i. m. (2017), 415–418.  
A hon ala pí tás ez re dik év for du ló já nak meg örö kí té sé re al ko tan dó mű vek ről szó ló 1896. évi VIII. tör vény cikk 
1. § d) pont ja alap ján az or szág gyű lés or szá gos szép mű vé sze ti mú ze u mot lé te sít s an nak gyűj te mé nyei 
be fo ga dá sá ra Bu da pes ten al kal mas he lyen meg fe le lő épü le tet emel (CJH 19, 31.), 2. § d) pont ja sze rint 
a mun ká la tok ra (a mú ze um lé te sí té sé re és gyűj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra) a val lás- és köz ok ta tás ügyi 
mi nisz té ri um 3 mil lió 200 ezer fo rint ér ték ben hi telt ve he tett fel (uo., 32.). Az 1897. évi költ ség ve tés 
vi tá ja so rán hi vat ko zott fel szó la lá sok: 63. or szá gos ülés, 1897. már ci us 5.: Az 1896. évi no vem ber hó 
23-ára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ne gye dik kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1896. évi 
no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. IV.) Bp., Pes ti Könyv -
nyom da Rész vény tár sa ság, 1897, (a to váb bi ak ban: KN 1896/4), 338–339., 64. or szá gos ülés, 1897. 
már ci us 6.: uo., 365–366., 66. or szá gos ülés, 1897. már ci us 9.: uo., 422–425. Wlassics mi nisz ter két fon -
tos kép vi se lő há zi be szá mo ló ja a Szép mű vé sze ti Mú ze um ügye i ről: A val lás- és köz ok ta tás ügyi m. kir. 
ministernek je len té se az Or szá gos Kép tár, a Tör té nel mi Kép csar nok s a lé te sí ten dő Szép mű vé sze ti Mú ze um 
tár gyá ban (117. szám, 1897. már ci us 10.), Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág gyű lés 
Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. IV. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or -
szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. IV.) [Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 
1897, 121–126.; A val lás- és köz ok ta tás ügyi m. kir. ministernek je len té se, a Szép mű vé sze ti Mú ze um ügyé -
ben (785. szám, 1899. de cem ber 31.): Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi -
se lő há zá nak iro má nyai. XXVII. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1896. évi no vem ber hó 23-ára hir de tett Or szág -
gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. XXVII.) [Bp.], Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 
1900, 318–346., utób bi egy ré szét új ra ki ad ta: TÓTH: i. m. (2017), 421–431. Bá ró Wlassics Gyu la 
(1852–1937): ügy véd, egye te mi ta nár, az MTA má sod el nö ke, or szág gyű lé si kép vi se lő, a fő ren di ház 
elnö ke, val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1895–1903), a Köz igaz ga tá si Bí ró ság el nö ke, a há gai nem -
zet kö zi bí ró ság tag ja. Mi nisz te ri mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 541–542. Berzeviczy Al bert (1853–
1936): jog aka dé mi ai ta nár, az MTA el nö ke, or szág gyű lé si kép vi se lő, a kép vi se lő ház al el nö ke, majd el -
nö ke, fő ren di há zi, majd fel ső há zi tag, val lás- és köz ok ta tás ügyi ál lam tit kár (1887–1894), val lás- és 
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1903–1905). Ál lam tit ká ri és mi nisz te ri mű kö dé sé hez: uo., 490. 

 
107   Várady Ká roly in ter pel lá ci ó ja és Wlassics Gyu la mi nisz ter vá la sza, 551. or szá gos ülés, 1896. feb ru ár 5.: 

Az 1892. évi feb ru ár hó 18-ára hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Huszonkilenczedik kötet. 
Hi te les ki a dás. (Az 1892. évi feb ru ár hó 18-ára hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. 
Nap ló. XXIX.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1896, 221–227. Lepsényi Mik lós kér dé se és 
Wlassics Gyu la mi nisz ter vá la sza, 67. or szá gos ülés, 1897. már ci us 10.: KN 1896/4, 426–428. Ld. még: 
TÓTH: i. m. (2017), 244–252. 



mé nye ket és az épü le te ket ta nul má nyoz zák. Út juk so rán meg lá to gat ták a kor szak ban 

leg mo der nebb nek szá mí tó hol lan di ai és bel gi u mi mú ze u mo kat is. Ta pasz ta la ta ik nak 

nagy sze re pe volt ké sőbb a győz tes épí té sze ti terv – Schickedanz Al bert (1846–

1915) és Herzog Fü löp Fe renc (1860–1925) pályaműve – ki vá lasz tá sá ban, il let ve  

a ter ven a szük sé ges mó do sí tá sok kez de mé nye zé sé ben. A dek la rált cél a ha son ló 

eu ró pai in téz mé nyek szín vo na lán ál ló mú ze um ki ala kí tá sa volt. A mú ze um 1906-

os meg nyi tá sa után a nagy kö zön ség is meg győ ződ he tett ar ról, hogy e ne mes tö rek -

vést va ló ban si ker ko ro náz ta.108 

1907-ben dön tött az or szág gyű lés a Lotz Ká roly (1833–1904) fes tő mű vész mű -

vé sze ti ha gya té ká nak (fest mé nyek, ta nul má nyok, váz la tok, kar to nok és kéz raj zok) 

meg vá sár lá sá ról. Bár a mi nisz te ri in do ko lás sze rint volt szán dék önál ló Lotz Mú ze -

um meg ala pí tá sá ra is (és ez a le he tő ség a kép vi se lő há zi tár gya lás so rán is fel me rült), 

vé gül az anya got egy sé ge sen a Szép mű vé sze ti Mú ze um ban he lyez ték el, mi vel az 

egy ben tar tást el en ged he tet len nek tar tot ták. Az ügy let gaz da sá gi el szá mo lá sa  

a Val lás- és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um át me ne ti ki a dá sai kö zött, a Szép mű vé sze ti 

Mú ze um és a Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok költ ség ve té si so rán tör tént meg.109 

Egy kü lö nös sor sú mú ze um ala pí tás kö tő dik a ne ves mű gyűj tő, Ráth György ne vé -

hez, aki az Ipar mű vé sze ti Mú ze um el ső fő igaz ga tó ja volt (1881–1896; fő igaz ga tói 

cí met 1886-ban ka pott). Ma gán gyűj te mé nye ko moly hungarica anya got tar tal ma zó 

könyv tá rá ból, el ső sor ban itá li ai és né met al föl di mes te rek al ko tá sa it fel vo nul ta tó 

kép tá rá ból és an tik, kö zép ko ri és ke le ti ipar mű vé sze ti tár gyak ból állt. Könyv tá rát 

még éle té ben a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á nak ado má nyoz ta, mű gyűj te mé nyét 

pe dig vég aka ra ta sze rint az Ipar mű vé sze ti Mú ze um nak szán ta. Öz ve gye a tár gya -

kat en nek meg fe le lő en aján dék ba ad ta, de az zal a meg kö tés sel, hogy azo kat egy ben 

kell tar ta ni egy lét re ho zan dó Ráth Mú ze um szer ve ze ti ke re té ben, az Ipar mű vé szeti 

Mú ze um ke ze lé sé ben. A vil lát pe dig meg vé tel re aján lot ta fel min den be ren de zé sé -

vel együtt, hogy az új mu ze á lis in téz mény eb ben az épü let ben mű köd hes sen. Az ügy 
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108   KAR DOS Esz ter: A Szép mű vé sze ti Mú ze um épü le te és épí tő je = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü -
le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 
2002, 41., TÓTH: i. m. (2017), 258–264., 278., 282., 286–290., 312. A Szép mű vé sze ti Mú ze um az 1906-os 
költ ség ve tés ben je le nik meg elő ször (az 1906. évi ál la mi költ ség ve tés ről szó ló 1906. évi IX. tör vény cikk), 
de még min dig kö zös so ron a Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok kal (2. § A) Ren des ki a dá sok. XXI. fe je zet. 
Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 48. sor „Szép mű vé sze ti muzeum és ma gyar tör té nel mi kép -
csar nok”, Ma gyar tör vény tár. 1906. évi törvényczikkek. Jegy ze tek kel el lát ta MÁRKUS De zső. (Corpus 
Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 28.) Bp., Franklin Tár su lat, 1907, 109. 

 
109   Lotz Ká roly mű vé szi ha gya té ká nak az ál lam ré szé re va ló meg szer zé sé ről szó ló 1907. évi XII. tör vény -

cikk: Ma gyar tör vény tár. 1907. évi törvényczikkek. Jegy ze tek kel el lát ta MÁRKUS De zső. (Corpus Juris 
Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 29.) Bp., Franklin Tár su lat, 1908, (a to váb bi -
ak ban: CJH 29), 153–154. Mi nisz te ri in do ko lás: uo., 2. jegy zet, va la mint Az 1906. évi má jus hó 19-ére 
hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. X. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1906. évi má jus hó 19-ére 
hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. X.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész -
vény tár sa ság, 1907, (a to váb bi ak ban: KI 1906/10), 283–284. A tör vény ja vas lat kép vi se lő há zi tár gya -
lá sa gya kor la ti lag vi ta nél kül zaj lott (81. or szá gos ülés, 1906. de cem ber 18.): Az 1906. évi má jus hó 
19-ére hir de tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. V. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1906. évi má jus hó 
19-ére hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. V.) Bp., Athenaeum Iro dal mi és 
Nyom dai Rész vény tár su lat, 1907, (a to váb bi ak ban: KN 1906/5), 126–130. A pénz ügyi bi zott ság je len -
té se (286. szám): KI 1906/10, 554. A fő ren di há zi tár gya lás (XIII. ülés, 1906. de cem ber 21.): Az 1906. évi 
má jus hó 19-ére hir de tett Or szág gyű lés Fő ren di há zá nak nap ló ja. I. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1906. évi 
má jus hó 19-ére hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Fő ren di ház. Nap ló. I.) Bp., Athenaeum Iro dal -
mi és Nyom dai Rész vény tár su lat, 1907, (a to váb bi ak ban: FN 1906/1), 105–106. 



a tör vény ho zás elé ke rült, amely vé gül kü lön tör vényt al ko tott, és a fel aján lást el -

fo gad ta, az új mú ze u mot – az Ipar mű vé sze ti Mú ze um tag in téz mé nye ként („mint az 

Or szá gos Ma gyar Ipar mű vé sze ti Muzeum ki egé szí tő ré szét”) – meg ala pí tot ta, a mű -

tárgy ál lo mány egy ben tar tá sát el ren del te, va la mint az épü let meg vá sár lá sát jó vá -

hagy ta. A tör vény ja vas lat mi nisz te ri in do ko lá sa kü lön ki emel te a gyűj te mény 

nemzet kö zi je len tő sé gét, rá mu tat va a kép ző mű vé sze ti rész le gen be lül a XVI–XVII. 

szá za di hol land és fla mand fest mé nyek nek, il let ve az ipar mű vé sze ti rész leg tárgy -

so ro za ta i nak mű vé sze ti és tu do má nyos ér té ké re. A mi nisz ter sze rint a gyűj te mény 

ki vá ló sá ga an nak kö szön he tő, hogy „Ráth György a leg na gyobb óva tos ság gal és kö -

rül te kin tés sel gyűj tött”. A gyűj te mény meg szer zé sét az zal tá masz tot ta alá, hogy „egy 

ki vá ló je len tő sé gű ha zai ma gán gyűj te mény nek az ilye nek ben sok kal ta gaz da gabb kül -

föld re ván dor lá sa a ha zai kul tu rá lis köz va gyon pó tol ha tat lan vesz te sé ge lett vol na”. 

A ma gyar ál lam te hát ma gán kez de mé nye zés re mú ze um ala pí tó ként járt el, és egyút -

tal tör vé nyi ga ran ci á kat adott. Hogy ez va ló já ban mennyit ért, a ké sőb bi ek so rán 

lát hat juk még.110 

 

 

Re gi o ná lis mú ze um ala pí tá sok 
 

Az or szá gos szak ági mú ze u mok lét re jöt te mel lett a mú ze u mi há ló zat vi dé ki in téz -

mény ala pí tá sok kal tel je se dett ki. A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter már 1873-ban 

kör ren de let ben hív ta fel a tör vény ha tó sá gok fi gyel mét az ala ku ló vi dé ki mú ze u -

mok ra. Ez az el ső jog sza bály, ahol a ré gé sze ti le le tek kap csán meg je le nik a vi dé ki 

mú ze u mok te rü le ti il le té kes sé gé nek le he tő sé ge (gyűj tő te rü le ti elv). Az el ső vi dé ki 

mú ze u mo kat (Sop ron, 1867; Gyu la, 1868; Nagykálló/Nyí regy há za, 1868/1892; 

Pozsony, 1868/1885; Nagy vá rad, 1871; Kas sa, 1872; Szom bat hely, 1872; Te mes vár, 

1872; Máramarossziget, 1873; Szé kes fe hér vár, 1873; Tiszafüred, 1877; Déva, 1880; 

Arad, 1881; (Moson)Ma gyar óvár, 1882; Ri ma szom bat, 1882; Ko má rom, 1886; Balas -

sagyarmat, 1891; Esz ter gom, 1894; Vác, 1894; Szen tes, 1897; Bé kés csa ba, 1899; 

Ka pos vár, 1909, Lő cse, 1911; Trencsén, 1911) ma gán sze mé lyek és/vagy egye sü le tek 

hoz ták lét re, az ala pí tó ta gok kö zött rend re ott ta lál juk a he lyi köz igaz ga tás ve ze -

tő it, az egy há zak tiszt ség vi se lő it, or vo so kat, ügy vé de ket és föld bir to ko so kat. A tár -

su la ti tu laj don ban gya ra po dó gyűj te mé nyek nagy sá ga, fenn tar tá si igé nyei azon ban 

ha mar túl fe szí tet ték az egye sü le ti ke re te ket, és az egyes mú ze u mo kat tör vény ha -

tó sá gok vet ték át. Más ese tek ben a mú ze um ala pí tó már ma ga a vá ros (Jász be rény, 

1873; Sze ged, 1883; Besztercebánya, 1889; Kecs ke mét, 1898; Nagy bá nya, 1899; 

Sel mecbánya, 1901; Deb re cen, 1902; Kis kun fé legy há za, 1902; Pécs, 1904; Hód me -
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110   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 386., HOR VÁTH: i. m. (2006), 47–51., TÓTH: i. m. (2017), 194., 292. 
Az „Or szá gos Ráth György Muzeum” lé te sí té sé ről szó ló 1907. évi XIII. tör vény cikk: CJH 29, 154–155.  
A mi nisz te ri in do ko lás: uo., 1. jegy zet, va la mint KI 1906/10, 280–281. A kép vi se lő ház, amely nek az 
elő ter jesz tést a köz ok ta tás ügyi bi zott ság ré szé ről Hock Já nos (1859–1936) re fe rál ta, a tör vény ja vas -
la tot nagy egyet ér tés sel fo gad ta, és ap róbb (pon to sí tó) kor rek ci ók kal el is fo gad ta (81. or szá gos ülés, 
1906. de cem ber 18.): KN 1906/5, 122–126. A pénz ügyi bi zott ság je len té se (285. szám): KI 1906/10, 
550–551. A fő ren di há zi tár gya lás (XIII. ülés, 1906. de cem ber 21.): FN 1906/1, 105. 



ző vá sár hely, 1905; Versec, 1908), ese ten ként pe dig a vár me gye volt (Bars, 1890; 

Tol na, 1895; Nyitra, 1900; Szatmár, 1901; Veszp rém, 1902; Sá ros, 1903). A kor mány 

meg bí zá sá ból 1874-től Pulszky Fe renc lát ta el a mú ze u mok és könyv tá rak fő fel -

ügye le tét.111 
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111   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 372., 377–378., 389–391., KISS La jos: A Sza bolcs vár me gyei Mú ze um tör té -
ne te I. (Mú ze um tör té ne ti so ro zat 2.) Bp., 1965. (Nagykálló/Nyí regy há za), KOREK: i. m. (1988), 96–97., 101., 
ALMÁSSY Ka ta lin – ISTVÁNOVITS Esz ter: Jó sa And rás Mú ze um = Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok 
szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü -
let, 2002, 157–158. (Nagykálló/Nyí regy há za), B. HOR VÁTH Csil la: Janus Pannonius Mú ze um = uo., 166–
167. (Pécs), FÁRI Irén – NAGY Ádám: Móra Fe renc Mú ze um = uo., 181. (Sze ged), FOR RÓ Ka ta lin: Tragor 
Ig nác Mú ze um = uo., 209–210. (Vác), FÜ LÖP Gyu la: Szent Ist ván Ki rály Mú ze um = uo., 194–195. (Szé -
kes fe hér vár), FÜVESSY Ani kó: Kiss Pál Mú ze um = uo., 203–204. (Tiszafüred), GAÁL Zsu zsan na: Wosinszky 
Mór Mú ze um = uo., 186–187. (Szek szárd), HOR VÁTH Ist ván – LÁZ ÁR Sa rol ta: Balassa Bá lint Mú ze um = 
uo., 108–109. (Esz ter gom), KAP ROS Már ta: Pa lóc Mú ze um = uo., 56. (Balassagyarmat), KISS Gá bor: Sava -
ria Mú ze um = uo., 200. (Szom bat hely), KOROMPAI Ba lázs: Dé ri Mú ze um = uo., 93. (Deb re cen), KOCSOR 
Já nos: Munkácsy Mi hály Mú ze um = uo., 60–61. (Bé kés csa ba), NAGY Ve ra: Tor nyai Já nos Mú ze um = uo., 
121. (Hód me ző vá sár hely), NE MES And rás: Sop ro ni Mú ze um = uo., 170–171. (Sop ron), NÉ METH Csa ba: 
Erkel Fe renc Mú ze um = uo., 117–118. (Gyu la), REGENYE Ju dit: Laczkó De zső Mú ze um = uo., 215. (Veszp -
rém), RÓ ZSA Gá bor: Koszta Jó zsef Mú ze um = uo., 190–191. (Szen tes), SZ. KŐRÖSI Ilo na: Ka to na Jó zsef 
Mú ze um = uo., 135. (Kecs ke mét), SZENTKUTI Ká roly – ASZT Ág nes – ENZSÖL Im re: Han sá gi Múze um = 
uo., 152. (Ma gyar óvár), VAR GA Éva: Rippl-Ró nai Jó zsef Mú ze um = uo., 130–132. (Ka pos vár), HA RASZ TI 
Pál né: A könyv tá ri szol gá lat jo gi sza bá lyo zá sa = Könyv tá ro sok ké zi köny ve. 4. kö tet. Ha tár te rü le tek. 
Szerk. HOR VÁTH Ti bor – PAPP Ist ván, Bp., Osiris Ki a dó, 2002, 106–107., K. VÉGH Ka ta lin: A Bu da pes ti 
Tör té ne ti Mú ze um az ala pí tás tól az ez red for du ló ig. (Monumenta Historica Budapestinensia XI.) Bp., BTM, 
2003, 16., BASICS Be at rix: Mi től köz a köz gyűj te mény? – A nem zet, az ál lam, az ön kor mány za tok vagy 
a kö zös ség a kul tu rá lis em lé kek va ló di tu laj do no sa? = MúzeumCafé, 2014, 2. sz., 20–21. (Gyu la, Sop ron), 
BODÓ: i. m. (2016), 26–34., 61–62., TÓTH: i. m. (2017), 166–172. Itt kell meg je gyez ni, hogy Tóth Fe renc 
az el ső vi dé ki mú ze um ala pí tást Rómer Flóris győ ri hely tör té ne ti mú ze u má ban lát ja (1858), ez azon ban 
va ló já ban a győ ri ben cés gim ná zi um gyűj te mé nye volt: PERGER Gyu la: Xántus Já nos Mú ze um = Mú zsák 
kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky Tár sa -
ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 112–113. A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 1873. jú li us 
13-án kelt 885. sz. ren de le te: GA LAMB: i. m. (1886), 222–223. A gyu lai mú ze um pl. 1868-ben ma gán -
kez de mé nye zés re jött lét re, majd a me gye gyű lés 1874-ben új ra ala pí tot ta, tá mo ga tá sá ra egy tár sa dal -
mi egye sü le tet hoz tak lét re (Bé kés vár me gyei Ré gé sze ti és Mű ve lő dés tör té nel mi Tár su lat), 1920-ig már 
Bé kés vár me gyei Mú ze um ként mű kö dött: MARTYIN Emí lia: A gyu lai Erkel Fe renc Mú ze um = A Bé kés vár -
me gyei Ré gé sze ti és Mű ve lő dés tör té nel mi Tár su lat Év köny ve. 2010. So ro zat szer kesz tő: SZAT MÁ RI Im re. 
Szerk. ANDO György, Bé kés csa ba–Gyu la, Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, 2010, 132–142. A mai 
Ma gyar or szág te rü le tén ta lál ha tó egyik leg ko ráb bi vá ro si ala pí tá sú mú ze um – a sze ge di – a vá ro si 
könyv tár ból nőtt ki. So mo gyi Ká roly (1811–1888) esz ter go mi ka no nok Sze ged vá ro sá nak ado má nyo -
zott könyv tá rá nak (So mo gyi Könyv tár) el ső igaz ga tó ja, Reizner Já nos (1847–1904) vá ro si fő jegy ző 
kife je zet ten am bi ci o nál ta a ré gi sé gek gyűj té sét egy maj da ni mú ze um lét re ho zá sa ér de ké ben, mi köz ben 
a könyv tár ala pí tó nem egye zett be le a mú ze um meg ala pí tá sá ba, ezért an nak gya kor la ti lé te sí té sé re, 
for má lis meg szer ve zé sé re (Vá ro si Mú ze um) csak ha lá la után ke rült sor, de a tu do mány tör té net mind két 
in téz mény ala pí tá si évé nek 1883-at tart ja: FÁRI Irén – NAGY Ádám: A Móra Fe renc Mú ze um rö vid tör -
té ne te = A Móra Fe renc Mú ze um 125 éve. Szerk. ZOMBORI Ist ván, Sze ged, Móra Fe renc Mú ze um, 2008, 
9–11. A mú ze um ala pí tá si sor ba il lesz ke dik a Szé kely Nem ze ti Mú ze um (Sepsiszentgyörgy, 1879), ame -
lyet özv. Csereyné Zathureczky Emilia ala pí tott meg és adott át a Szé kely Nem zet nek (Háromszék vár -
me gyé nek): CSU TAK Vil mos: A Szé kely Nem ze ti Mú ze um ala pí tá sa és gyűj te mé nye i nek öt ven éves fej lő dése 
= Em lék könyv a Szé kely Nem ze ti Mú ze um öt ven éves ju bi le u má ra. Szerk. CSU TAK Vil mos, Sepsi szent -
györgy, Szé kely Nem ze ti Mú ze um, 1929. (rep rint: Bp., [1989]), 5–25. Még egy ati pi kus és kü lö nös sor sú 
mú ze um ala pí tás ról kell em lí tést ten ni. A ke res ke dő Darnay Kál mán (1864–1945) Sümegen ho zott lét -
re ma gán va gyo ná ból je len tős – had tör té ne ti, nép raj zi, ipar mű vé sze ti, nu miz ma ti kai és kéz irat- – gyűj -
te ményt, ám a nagy ra nőtt gyűj te mé nyű ma gán mú ze um to váb bi fenn tar tá sát már nem tud ta vál lal ni. 
1909-ben a mú ze u mot át ad ta az ál lam nak, ek kor jött lét re az Ál la mi Darnay Mú ze um, amely az éves 
költ ség ve tés ről szó ló tör vény ben is tá mo ga tott in téz mény ként sze re pelt, ld. pl. az 1911. évi ál la mi 
költ ség ve tés ről szó ló 1911. évi XIV. tör vény cikk, 2. § A) Ren des ki a dá sok. XXI. fe je zet. Val lás- és Köz -
ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 41. A Muzeumok és Könyv tá rak Or szá gos Fő fel ügye lő sé ge és Or szá gos 
Taná csa, Er dé lyi Muzeum. A felsőmagyarországi Rá kó czi-Muzeum. A sümegi Darnay-Muzeum. Hi te les 
he lyi le vél tá rak fe lü gye le te – Az Er dé lyi Orsz. Muzeum se gé lye zé sé re (Ma gyar tör vény tár. 1911. évi tör -
vényczikkek. Jegy ze tek kel el lát ta MÁRKUS De zső. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Mil len -
ni u mi em lék ki a dás. 33.) Bp., 1912, 443. A mú ze um anya gá nak na gyobb ré szét az 1930-as évek ben 
Keszthelyre, a Ba la to ni Mú ze um ba szál lí tot ták, ám a mű tárgy anyag je len tős ré sze egy bom ba tá ma dás 
kö vet kez té ben meg sem mi sült. A Darnay Mú ze um tör té ne té hez: HAÁSZ Gab ri el la: Darnay Mú ze um = 
Mú zsák kert je. A ma gyar mú ze u mok szü le té se. Szerk. HOL LÓ Szil via And rea – GALI Ág nes, Bp., Pulszky 
Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let, 2002, 174–180. 



A vá ro si mú ze u mok ala pí tá sá nak szor gal ma zó ja egyéb ként a már több ször em -

lí tett Rómer Flóris volt. El ső ter ve ze tét 1869-ben ké szí tet te a Ma gyar Tör té nel mi 

Tár su lat szá má ra: az zal, hogy azt sok szo ro sít va küld jék szét a vá ro sok nak. Mi vel 

er re nem ke rült sor, 1870-ben Rómer új ból fel ve tet te el kép ze lé sét. Az ál ta la meg -

fo gal ma zott mú ze um tí pus vá ro si ala pí tá sú, gyűj tő kö ré be vá ros ké pek, ter vek, ira tok, 

vá ro si pe csé tek, cí me rek, cé hes em lé kek, pén zek, ér mek, bú to rok, vi se let stb. tar -

toz nak. A fő vá ros múlt já nak ku ta tó ja ként sze mei előtt nyil ván va ló an egy fő vá ro si 

mú ze um ter ve le beg he tett, er re azon ban csak ha lá la előtt né hány év vel, 1887-ben 

ke rült sor.112 

Rómer sze rint azért van szük ség vá ro si mú ze um ra, hogy az adott vá ros és kör -

nyé ké nek tör té ne te, mű vé szet tör té ne te, to váb bá „mű vé sze ti és tu do má nyos moz za -

na tai” fel tár ha tó ak le gye nek. A vá ro sok kul tú rá ban be töl tött sze re pe in do kol ja 

ilyen sze rep vál la lá su kat, de ke se rű en ál la pít ja meg, hogy mi köz ben Eu ró pá ban sok 

tar to má nyi és vá ro si mú ze um mű kö dik, Ma gyar or szá gon csak né hány „ten gő” gyűj -

te mény van. Hossza san so rol ja a kül föl di pél dá kat, és kár hoz tat ja Pest-Bu dát, hogy 

nem ala pí tott ed dig mú ze u mot. Szen ve dé lyes han gú fel hí vá sá hoz az előbb idé zett 

gyűj tő kö ri jegy zé ket is hoz zá csa tol ta. Mind ezek alap ján Rómer várostörténeti pro -

fi lú mú ze um meg ala pí tá sát ja va sol ta.113 

A fő vá ro si mú ze um meg ala pí tá sá hoz ve ze tő több mint más fél év ti ze d es fo lya -

mat szám ta lan ál lo má sa kö zül most csak né há nyat szük sé ges meg em lí te ni, mi vel 

mind er ről – K. Végh Ka ta lin ku ta tá sa ink kö szön he tő en – ren del ke zünk már rész le tes 

mú ze um tör té ne ti össze fog la lás sal. Az ala pí tás gon do la tá nak erő sö dé sé hez épp úgy 

hoz zá já rult az 1870-ben a ré gé szek if jabb nem ze dé ké ből meg ala kult „A ré gé szet -

ked ve lők kö re”, mint az 1876-ban az im már egye sült fő vá ros ban ren de zett nem -

zet kö zi ős tör té ne ti és em ber ta ni kong resszus, amely nek rész ve vői kö zül egy cso -

port Rómer Flóris ve ze té sé vel te kin tet te meg az aqu in cu mi és a Ha jó gyá ri-szi ge ten 

ta lál ha tó ró mai ro mo kat. Idő köz ben az óbu dai ása tá sok fe lü gye le té re, ko or di ná lá -

sá ra, pénz ügyi fe de zé sé nek biz to sí tá sá ra kü lön fő vá ro si Ré gé sze ti Szak bi zott mány 

ala kult. Az 1885-ös or szá gos ki ál lí tás pa vi lon já ban elő ször ál lí tot ták ki az aqu in cu -

mi ása tá sok ré gé sze ti le le te it, de a ki ál lí tá son lát ha tó ak vol tak fon tos város tör té -

neti em lé kek (épí té sze ti ter vek, tér ké pek, raj zok stb.) is. Rá adá sul szin tén eb ben az 

év ben egy lak ta nyaát adás al kal má ból Fe renc Jó zsef től né hány ér té kes em lék tárgy 

ke rült a fő vá ros tu laj do ná ba, ez pe dig ar ra in dí tot ta Gerlóczy Ká roly al pol gár mes -

tert, hogy fel hív ja a Fő vá ro si Ta nács fi gyel mét „egy Fő vá ro si Mú ze um lé te sí té sé nek 

kí vá na tos vol tá ra”. A ta nács el fo gad ta az al pol gár mes ter ér ve it, és no vem ber 13-án 

kelt 40 785. szá mú ha tá ro za tá ban fel kér te, hogy ké szít sen a mú ze um lé te sí té sé re 

vo nat ko zó ja vas la tot.114 
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112   RÓMER: i. m. (1869), 192–193., RÓMER Flóris: Vá ro si mú ze u ma ink = Archaeologiai Ér te sí tő, 1870, 309–
315., K. VÉGH: i. m. (2003), 13., BODÓ: i. m. (2016), 41–42., 47., TÓTH: i. m. (2017), 166. Rómer Flóris 
egyik meg ha tá ro zó je len tő sé gű mun ká ja Pest vá ros tör té ne tét dol goz ta fel: RÓMER Flóris: A ré gi Pest. 
Tör té ne ti ta nul mány. Bp., Eggenberger-fé le Akad. Könyv ke res ke dés, 1873. (rep rint: Bp., 1988.) 

 
113   RÓMER: i. m. (1870), 309–315. 
 
114   K. VÉGH: i. m. (2003), 13–14., BODÓ: i. m. (2016), 31–32. Gerlóczy Ká roly (1835–1900): Pest vá ros fő -

jegy ző je (1866-tól), majd Bu da pest al pol gár mes te re (1873-tól): Bu da pest le xi kon. I. kö tet. A–K. Főszerk. 
BERZA Lász ló, Bp., Aka dé mi ai Ki a dó, 1993, má so dik, bő ví tett ki a dás, 498. 



Gerlóczy al pol gár mes ter a fel ké rés nek ele get tett, és rész le tes ja vas la tot ké szí tett. 

Elő ter jesz té sé ben meg ha tá roz ta az ala pí tan dó mú ze um fe la da tát, kö rül ha tá rol ta 

gyűj tő kö rét: „ab ban össze gyűj tes se nek és szakszerűleg ren dez ve úgy azt ta nul má -

nyoz ni kí vá nók nak mint a kö zön ség nek hoz zá fér he tő vé té tes se nek az oly tár gyak, 

me lyek akár az or szág tör té nel mé nek a fő vá ros sal szo ro sab ban össze füg gő egyes 

kivá lóbb ese mé nye i re, akár a fő vá ros spe ci á lis he lyi tör té ne té re vo nat koz nak, vagy 

ilye nek nek em lé ke it ké pe zik, te hát ér mék, pe csé tek, ok ira tok, köny vek, ké pek, tér ké pek, 

zász lók, fegy ve rek, bú tor da ra bok és más oly hasz ná la ti tár gyak, me lyek a fő vá ros ban 

elő for dult em lé ke ze te sebb ese mé nyek al kal má val, bár mi te kin tet ben ki vá ló egyé nek 

ál tal hasz nál tat tak, to váb bá olyan tár gyak, me lyek a fő vá ros fo ko za tos fej lő dé sét és 

en nek min den ko ri ál la po tát fel tün tet ni al kal ma sak”. Az új mú ze um el he lye zé sé re  

a leg cél sze rűbb nek va la me lyik vá ros há zát tar tot ta vol na, azon ban az ek kor ta pasz -

tal ha tó zsú folt ság ezt nem tet te le he tő vé; Gerlóczy ezért in dít vá nyoz ta az or szá gos 

ki ál lí tás te rü le tén épült kép ző mű vé sze ti csar nok („Mű csar nok”: ma Olof Palme Ház, 

sőt ha ma ro san Mil len ni um Há za) mú ze um cél já ra tör té nő meg vá sár lá sát. Az el he -

lye zés sel kap cso la tos el kép ze lést azon ban ko moly kri ti kák ér ték. So kan túl zás nak 

tar tot ták a „Mű csar nok” meg vá sár lá sát, mond ván ke ve sebb pén zért is le het ne meg -

fe le lő épü le tet sze rez ni, és ha már ennyi pén ze van a fő vá ros nak, azt in kább for dít -

sa az aqu in cu mi ása tá sok foly ta tá sá ra és egy aqu in cu mi mú ze um épü let fel épí té sé re. 

A Fő vá ro si Ta nács vé gül 1887. ok tó ber 20-án tar tott ülé sén meg hoz ta a szük sé ges 

ha tá ro za tot, amely ben a Gerlóczy ál tal meg fo gal ma zot tak sze re pel nek; a ha tá ro zat 

ide ig le nes el he lye zés cél já ra a „Mű csar nok” épü le tét je löl te meg. A Kamermayer Ká -

roly pol gár mes ter ál tal alá írt ha tá ro zat azt is el ren del te, hogy a fő vá ro si in téz mé -

nyek és hi va ta lok ké szít se nek a bir to kuk ban ál ló mu ze á lis tár gyak ról ki mu ta tást, 

mi vel ezek a lét re ho zan dó mú ze um ba ke rül nek. Az el he lye zés kér dé sét azon ban 

még so ká ig nem si ke rült meg nyug ta tó an ren dez ni. Óbu dán a Fő vá ro si Ta nács 1890-

ben meg ho zott ha tá ro za ta alap ján – a le let anyag nak egy ide ig he lyet adó Krempl-

ma lom he lyett – fel épült az Aqu in cu mi Mú ze um, amely 1894-ben nyi tot ta meg 

kapu it. Meg nyi tá sa után egy év vel a fenn tar tó az épü let ki bő ví té sé ről dön tött:  

a szárny épü le tek 1896-ra el is ké szül tek. Idő köz ben a fő vá ros is mét kí sér le tet tett 

a „Mű csar nok” mú ze u mi cé lú hasz no sí tás szá má ra tör té nő meg szer zé sé re, mi köz ben 

a Ré gé sze ti Szak bi zott mány a mu ze á lis anyag Új vá ros há zán tör té nő el he lye zé sét 

szor gal maz ta. Va ló já ban a kí vá na tos nak tar tott Fő vá ro si Mú ze um lét re ho zá sa még 

az 1890-es évek vé gén is a Fő vá ro si Ta nács na pi rend jén sze re pelt. A vég le ges dön -

tést meg könnyí tet te, hogy Kuzsinszky Bá lint (1864–1938), az Aqu in cu mi Mú ze um 

ve ze tő je vé gül – a bé csi, a prá gai és a pá ri zsi vá ro si mú ze um pél dá ja nyo mán – 

rész le tes be ad ványt ké szí tett.115 
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115   GYÖNGYÖSSY: i. m. (2003), 258., K. VÉGH: i. m. (2003), 14–16., 20–22., 24., 26. (A tárgy ban szü le tett 
be ad vá nyo kat, elő ter jesz té se ket és ha tá ro za to kat rész le te sen fel dol goz ta K. Végh Ka ta lin, így a fen ti -
ek ben az ál ta la írot tak ra tá masz kod tam.) Kamermayer Ká roly (1829–1897): Bu da vá ros fő jegy ző je 
(1861), Pest vá ros ta nács no ka (1867–1873), Bu da pest pol gár mes te re (1873–1896): Bu da pest le xi kon. 
I. kö tet, i. m. (1993), 639., A fő vá ros élén. Bu da pest fő pol gár mes te rei és pol gár mes te rei. 1873–1950. 
Szerk. FEITL Ist ván, Bp., Nap vi lág Ki a dó, 2008, 139–153. (az élet raj zot Hor váth J. And rás ír ta). 



A Kuzsinszky-fé le in dít vány a Fő vá ro si Mú ze um szer ve ze tét két osz tály ra ja va -

sol ta ta gol ni: az el ső osz tály ba so rol ta az aqu in cu mi ré gi sé ge ket, a má so dik ba az 

ős-, kö zép- és új ko ri em lé ke ket, a kép tá rat és a tör té ne ti könyv tá rat. A két osz tály 

gyűj tő kö rét rész le te sen is le ír ta. Kuzsinszky rög zí tet te, hogy az el ső osz tályt az 

Aqu in cu mi Mú ze um fo gad ja be, a má so dik osz tály a „Mű csar nok” épü le té be ke rül ne. 

Ér de mes azt ki emel ni, hogy Kuzsinszky gon dolt ar ra is, hogy mú ze um el kép zel he -

tet len mú ze u mi év könyv meg je len te té se nél kül: ezt a fe la da tot töl te né be a „Bu da -

pest Ré gi sé gei”, amely ki zá ró lag Bu da pest múlt já ra vo nat ko zó tör té ne ti és ré gé szeti 

köz le mé nye ket je len tet meg. A ter ve zet sze mély ze ti kér dé sek re is ki tért: a ve ze tő 

mel lett egy őr, egy se géd őr, egy díj nok és há rom szol ga al kal ma zá sát ja va sol ta.116 

A ja vas lat nyo mán a Fő vá ro si Ta nács kü lön mú ze u mi bi zott sá got ala kí tott, míg  

a Fő vá ro si Mú ze um mal kap cso la tos ügye ket a tan ügyi osz tály in téz te. A hosszas 

elő ké szí tő és dön tés ho za ta li fo lya mat ered mé nye ként a Fő vá ro si Mú ze um (pon to -

sab ban an nak a Kuzsinszky ál tal ter ve zett má so dik osz tá lya) a Városligetben 1906-

ban nyi tot ta meg ka pu it. Az et től kezd ve egy re gyak rab ban Szé kes fő vá ro si Mú ze -

um nak ne ve zett in téz mény a fő vá ros ked velt, lá to ga tott mu ze á lis in téz mé nyé vé 

vált, bár meg kö ze lít he tő sé ge rossz volt, ter me it nem le he tett vi lá gí ta ni, fű te ni és 

egyéb ként túl zsú fol tak vol tak.117 

A fő vá ros könyv tár igaz ga tó ja, Sza bó Er vin (1877–1918) egész kon cep ci ót fo gal -

ma zott meg a kor sze rű vá ro si mú ze um mal – ese tünk ben a Fő vá ro si Mú ze um mal – 

szem ben tá masz tan dó kö ve tel mé nyek ről. Ta nul má nyá ban rá mu ta tott, hogy a mo -

dern mú ze um nak de mok ra ti kus nak (min den ki szá má ra hoz zá fér he tő nek) kell len nie, 

te hát sza kí ta ni kell az arisz tok ra ti kus gya kor lat tal. A kül föl di szak iro da lom alap ján 

kár hoz tat ta a köz gyűj te mé nyek rossz ál la po tát, amely egya ránt meg nyil vá nul a mú -

ze u mok anya gá ban, mennyi sé gé ben és mi nő sé gé ben, a föl ál lí tás ban és az el ren de -

zés ben; de leg in kább a mú ze u mok túl zsú folt sá gát emel te ki. Úgy vél te, a mú ze um 

nem le het ön cél, an nak cél ja a gyö nyör köd te tés és az ok ta tás. Fel hív ta ar ra a fi gyel -

met, hogy a nagy nem ze ti gyűj te mé nyek nek a tu do mány szol gá la tá ban kell áll ni uk, 

de gyűj te mé nyi anya gu kat ér de mes len ne ket té vá lasz ta ni uk: a ku ta tók szá má ra hoz -

zá fér he tő ta nul má nyi gyűj te mény re („Studiensammlung”) és a kö zön ség gyö nyör -

köd te té sé re és ok ta tá sá ra szol gá ló ki ál lí tógyűj te mény re („Schausammlung”). Ezt az 

el vet kel le ne kö vet nie sze rin te min den mú ze um nak. Egyes mú ze u mok ban a tu do -

mány, má sok ban a nyil vá nos ság fog do mi nál ni, de egyik eset sem jár(hat) a szín vo -

nal zu ha ná sá val, ez ugyan is at tól függ, hogy mi lyen az in téz mény ve ze tő je. Sza bó 

Er vin ki fe je zet ten jó nak tar tot ta a mú ze u mok spe ci a li zá ló dá sát (a szak ági mú ze u -

mok lét re jöt tét), mert így a cél za tos gyűj tés (a gyűj tő szen ve dély ön kor lá to zá sa) kö -

vet kez té ben egyéb, nyil vá nos ság gal kap cso la tos fe la da tok ra is tud nak kon cent rál ni, 

to váb bá ahogy ő fo gal maz: „szin te ma gá tól kí nál ko zik ez az ön kor lá to zás a mú ze u -

mok csak újab ban ke let ke ző fa já nál, a he lyi, vá ro si mú ze u mok nál”. Még is azt lát ni, 

te szi hoz zá, hogy a vá ro si mú ze u mok min den te kin tet ben messze el ma rad tak a nagy 

mú ze u mok mö gött, el ső sor ban a vá ro si ve ze tők nem meg fe le lő hoz zá ál lá sa mi att. 
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116   K. VÉGH: i. m. (2003), 24–26. 
 
117   Uo., 28–34., 38–39. 



A he lyes meg kö ze lí tés, ha ezek a mú ze u mok a lo kál pat ri o tiz mus hoz kap cso lód nak, 

pénz ügyi hely ze tük nek meg fe le lő mó don foly tat ják mú ze u mi te vé keny sé gü ket, jól 

meg ha tá ro zott gyűj tő kör ben (a vá ros kul túr tör té ne te); és ahogy az egyes vá ro sok 

el té rő ek, le gye nek mú ze u ma ik is kü lön bö ző ek („coleur locale”). Prak ti kus ta ná cso kat 

is ad az anyag ki ál lí tás ban tör té nő és rak tá ri el ren de zé sé re, ám sok kal ér de ke sebb, 

hogy a fi ók könyv tá rak min tá já ra, a könyv tá ri rend szer rel együtt mű kö dés ben fi ók -

mú ze u mok lé te sí té sét tart ja kí vá na tos nak („museum extension”). Gya kor la ti as ja vas -

la tai egyéb ként ki ter jed tek a jó mú ze um épü let adott sá ga i nak össze fog la lá sá ra is, 

pél dá ul a kül föl di szak iro da lom alap ján ki fe je zet ten ke rü len dő nek tar tot ta a ha tal -

mas hom lok za to kat és lép cső há za kat. El mé le ti meg kö ze lí té sét le for dí tot ta a bu da -

pes ti vi szo nyok ra is, kü lö nö sen is ér de kes az a ja vas la ta, amely – a meg lé vő mú -

zeu mi egy sé gek mel lett – mo dern kép tár meg te rem té sé re vo nat ko zott. Ja vas la ta 

az zal zá rult, hogy meg kel le ne te rem te ni a Bu da pest szé kes fő vá ros kul túr köz pont -

ját: a könyv tár, a mú ze um és a sza bad fő is ko la in teg rá ci ó já val.118 

A vi dé ki és a fő vá ro si mú ze um ala pí tá sok kal egy új mú ze um tí pus – és Sza bó 

Ervin előbb is mer te tett ta nul má nya azt is jel zi, hogy el mé le ti, muzeológiai meg ala -

po zott ság gal – je lent meg Ma gyar or szá gon: a re gi o ná lis mú ze um. Már az 1873-as, 

idé zett kul tusz mi nisz te ri kör ren de let ben fel me rült a re gi o ná lis mú ze u mok te rü le ti 

il le té kes sé gé nek el vi le he tő sé ge. Kuzsinszky Bá lint, az Aqu in cu mi Mú ze um ve ze tő je 

a fő vá ro si Ré gé sze ti Szak bi zott mány ülé sén ja va sol ta a Fő vá ro si Ta nács út ján a kor -

mány meg ke re sé sét az zal, hogy a fő vá ro si ál la mi épít ke zé sek és a Du na kot rá sa so -

rán elő ke rü lő ré gé sze ti le le te ket a Fő vá ro si Mú ze um kap ja meg. A Fő vá ros Ta ná csa 

az el gon do lást ma gá é vá tet te és fel ter jesz tet te a mi nisz ter el nök höz, aki a fel ter jesz -

tést a Nem ze ti Mú ze um hoz to váb bít tat ta. Mind ezek ha tá sá ra a Nem ze ti Mú ze um és 

az Aqu in cu mi Mú ze um kö zött lét re is jött a szük sé ges meg ál la po dás, igaz, ez még 

csak a ró mai ko ri le le tek vo nat ko zá sá ban, mert a Nem ze ti Mú ze um ek kor még ra gasz -

ko dott pél dá ul a bu dai ki rá lyi vár mű vé sze ti em lé ke i nek szá má ra tör té nő át adá sá -

hoz. 1897-ben te hát egy re gi o ná lis mú ze um ese té ben már si ke rült el is mer tet ni az 

ál la mi ha tó sá gok kal a te rü le ti il le té kes sé get.119 

 

 

Az el ső kö zép irá nyí tó szerv a ma gyar mú ze um ügy ben 
 

A gyűj tő kö ri és gyűj tő te rü le ti kér dé sek szabályozatlanságát or szá go san is meg kí -

sé rel ték ren dez ni. A Berzeviczy Al bert ál lam tit kár el nök le te alatt élet re hí vott Or -

szá gos Mú ze u mi Bi zott ság 1893-ban ál lan dó szerv vé ala kult. En nek a bi zott ság nak 

ko moly sze re pe volt a Nem ze ti Mú ze um szer ve ze té nek meg újí tá sá ban, ké sőbb  

a Szép mű vé sze ti Mú ze um meg ala pí tá sá ban, il let ve az önál ló Ter mé szet tu do má nyi 
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118   SZA BÓ Er vin: A vá ro si mú ze u mok föl ada tai és a Fő vá ro si Mú ze um = Vá ro si Szem le, 1913, 305–352.  
A zá ró jel ben és idé ző jel ben sze rep lő ide gen ki fe je zé sek, ame lyek nek mai muzeológiai je len té se el té rő, 
az egyes je len sé gek meg ha tá ro zá sa ként sze re pel nek így a ta nul mány ban. Sza bó Er vin kon cep ci ó já nak 
ér té ke lé sé hez, va la mint a Lajta Bé la (1873–1920) épí tész ál tal meg ál mo dott, Kál vin tér re ter ve zett kul -
túr pa lo ta (könyv tár és mú ze um) ter vé hez: KATSÁNYI Sán dor: A fő vá ros könyv tá rá nak tör té ne te. I. kö -
tet 1945-ig. Bp., Fő vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár, 2004, 123–125. 

 
119   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 377–378., 389–391., K. VÉGH: i. m. (2003), 23–24. 



Mú ze um gon do la tá nak ter jesz té sé ben. Eb ből a szak mai mun ká ból nőtt ki Wlassics 

Gyu la kez de mé nye zé sé re a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csa és Fő fel -

ügye lő sé ge, mint egy a mú ze u mok or szá gos szö vet sé ge ként. 1898-ban hív ták élet -

re a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mi Ta ná csot a Nem ze ti Mú ze um ügye i nek vi te lé re. Ezek 

a sok szor rep re zen ta tív fel adat kö rök re szo rít ko zó ta ná csok azon ban éles ha tár vo -

na lat húz tak a Nem ze ti Mú ze um és a vi dé ki köz gyűj te mé nyek kö zé, rá adá sul mun -

ká juk so rán a töb bi or szá gos köz gyűj te ménnyel egyál ta lán nem fog lal koz tak. A fő -

fel ügye lő ség (a to váb bi ak ban: MKOF) vi szont szép las san a vi dé ki in téz mé nyek valós 

csúcs szer vé vé nőt te ki ma gát: a fe lü gye le te alá ke rült mú ze u mok ré vén egy faj ta 

ko rai regisztrációs rend szert ala kí tott ki.120 

Az előbb em lí tett Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csát és Fő fel ügye lő -

sé gét 1897-ben szer vez ték meg és 1922-ig mű kö dött, ve ze tő je 1916-ig or szá gos 

fő fel ügye lő ként Fraknói Vil mos (1843–1924) cím ze tes püs pök volt, majd 1917-től 

Békefi Remig (1858–1924) zirci apát vet te át a fe la da tot. Sze re pe el ső sor ban mód -

szer ta ni jel le gű volt, tan fo lya mok kal, aján lá sok kal se gí tet te a szak mai mun kát, bár 

el len őr ző sze rep kö re is volt azon mú ze u mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek nek ala pí tó ja-

fenn tar tó ja el fo gad ta az ál la mi fe lü gye le tet (Sze ged vá ro sa pél dá ul el fo gad ta), na -

gyon sok vá ros (köz tük Bu da pest) vi szont vissza uta sí tot ta a fe lü gye let el is me ré sét, 

ez ál tal mú ze u ma ik az ál lam ál tal nyúj tott se gít ség től, anya gi tá mo ga tás tól el es tek. 

Pe dig az MKOF költ ség ve té se ro ha mo san nö ve ke dett, így egy re na gyobb össze ge ket 

for dít ha tott a fenn ha tó sá gát el fo ga dó mú ze u mok tá mo ga tá sá ra. Wlassics kul tusz -

mi nisz ter a szer ve ze tet a köz mű ve lő dé si de cent ra li zá ció meg va ló sí tó já nak szán ta, 

de a szer ve ze ten be lül és kí vül a ha tás kö rök ren de zet le nek vol tak, vé gül a ren de -

zés ér de ké ben 1901-ben a mi nisz ter ren de le tet adott ki: a tu do má nyos köz gyűj te -

mé nyek fe let ti fe lü gye le ti jo go kat az MKOF gya ko rol ta, de szer ves kap cso lat ban 

állt a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csá val, mert kö zö sen a mi nisz té ri um 

ta nács adó szer ve ze te ként mű köd tek, míg az or szá gos mú ze um- és könyv tár bi zott ság 

az ér dek ér vé nye sí té sért fe lelt. Az MKOF mű kö dé se so rán az or szág te rü le tét szak -

fe lü gye let szem pont já ból öt rész re osz tot ták, más részt kü lön fel ügye lő je volt a ré -

gi sé gek nek, a mű em lé kek nek, az ipar mű vé sze ti em lé kek nek, va la mint a ter mé szet -

rajz nak és a nép rajz nak is.121 
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120   SZALAY: i. m. (1902), XXXVI–XXXVII., KMETY: i. m. (1911), 532., VÉRTESY Mik lós: 1867–1945 = CSAPODI 
Csa ba – TÓTH And rás – VÉRTESY Mik lós: Ma gyar könyv tár tör té net. Szerk. VÉRTESY Mik lós, Bp., Gon do -
lat, 1987, 267–270., KOREK: i. m. (1988), 102., HA RASZ TI: i. m. (2002), 107., BA LÁZS: i. m. (2003), 20., 
BODÓ: i. m. (2016), 80–90., TÓTH: i. m. (2017), 228., 266. Az Or szá gos Mú ze um- és Könyv tár bi zott ság 
költ ség ve té si szem pont ból az 1896. évi ál lam költ ség ve tés ről szó ló 1896. évi VI. tör vény cikk ben je lent 
meg, a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben je lent meg. (2. § A) Ren des ki a dá sok. 
XX. fe je zet. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, 50., CJH 19, 19. A XIX. szá zad vé gén lét re ho zott 
ta ná csok és szer ve ze tek te vé keny sé gé nek rö vid ér té ke lé se meg ta lál ha tó „a mú ze um-, le vél tár- és 
könyv tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé sé ről” szó ló, 1928-ban be nyúj tott tör vény ja vas lat in do ko lá -
sá ban (474. szá mú iro mány): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak 
iro má nyai. VII. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés nyom tat -
vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. VII.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1928 (a to váb bi ak -
ban: KI 1927/7), 416. 

 
121   KMETY: i. m. (1911), 532., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 378–379., 388., KOREK: i. m. (1968), 81–82., 

KOREK: i. m. (1988), 102., HA RASZ TI: i. m. (2002), 107., K. VÉGH: i. m. (2003), 24., FÁRI – NAGY: i. m. 
(2008), 11., BODÓ: i. m. (2016), 80–124., 266–274., TÓTH: i. m. (2017), 266. A Sza bolcs Vár me gyei 
Múze um (Nyí regy há za) pél dá ján ke resz tül jól lát ha tó a fő fel ügye lő ség mű kö dé se: az éven ként cél hoz 



A kor szak ban sor ra nyíl tak az em lék szo bák, em lék mú ze u mok (pél dá ul az Ara di 

Erek lye mú ze um, Er zsé bet Ki rály né Em lék mú ze um a bu da vá ri pa lo tá ban, Liszt 

Ferenc-szo ba a Ze ne a ka dé mi án stb.). A rend sze rint ne he zen meg te kint he tő ki sebb-

na gyobb gyűj te mé nyek ké sőb bi sor sa gyak ran a szét szó ra tás, a pusz tu lás lett. Ese -

tük ben kü lö nö sen is érez he tő, hogy sor su kat meg pe csé tel te az át fo gó tör vé nyi sza -

bá lyo zás hi á nya.122 

A mil len ni um ide jén fo gal maz ták meg azt az el kép ze lést, hogy a ter mé szet tu do -

má nyos gyűj te mé nyek ki köl töz te té sé vel a Nem ze ti Mú ze u mot „a ma gyar ha za és  

a ma gyar nem zet tör té nel mi mú ze u má vá ala kít sák”.123 Ezt a gon do la tot azon ban 

meg el őz te a Pulszky Fe renc igaz ga tó sá gá hoz köt he tő 1889-es ren del ke zés: „a Ma -

gyar Nem ze ti Mú ze um szer ve ze te és szol gá la ti sza bály za ta”. A mai fo gal ma ink sze -

rin ti szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály zat messze túl nőtt egy in téz mé nyi sza bá lyo zás 

ke re te in, hi szen ága za ti tör vény hi á nyá ban a mű kö dést be fo lyá so ló alap el ve ket is 

meg kel lett fo gal maz nia. A sza bály zat ti zen egy fe je zet re ta gol va ren dez te a mú ze um 

ügye it. Az I. fe je zet („Ál ta lá ban”) vissza hi vat ko zik a mú ze u mot meg ala pí tó tör vény -

cik kek re (1807: XXIV., 1808: VIII., 1836: XXXVII. és XXXVIII.), va la mint ki mond ja, 

hogy a Nem ze ti Mú ze um a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter „ha tó sá ga és kor -

mány za ta” alatt ál ló or szá gos in té zet, amely mű kö dé sét rész ben sa ját ala pít vá nyi 

tő ké je jö ve del me i ből, rész ben az ál lam költ ség ve té si tá mo ga tá sá ból fi nan szí roz za 

(1. §). A mú ze um alap fe la da ta: „a ha zai tör té ne lem és se géd tu do má nyai, úgy szin tén 

köz mű ve lő dé sünk és a ter mé szet tu do má nyok ke re té be tar to zó el ső sor ban ha zai, má -

sod sor ban az ezek ki egé szí té sé re szol gá ló kül föl di tár gya kat gyűj te ni”, to váb bá  

a mú ze um ban kép vi selt szak ága kat fej lesz te ni, a nagy kö zön ség szá má ra nyit va ál ló 

gyűj te mé nyek ré vén köz mű ve lő dé si cé lo kat meg va ló sí ta ni (2. §). A mú ze um hét gyűj -

te ménnyel ren del ke zett (Or szá gos Széchényi Könyv tár, Érem- és ré gi ség tár, Állat -

tár, Ás vány-ős lény tár, Nö vény tár, Kép tár- és szo bor gyűj te mény, Nép raj zi ak tá ra), 

a sza bály zat ezek gyűj tő kö rét is pon to san meg ha tá roz ta (3. §). A sza bály zat a Nem -

ze ti Mú ze um al kal ma zot ta it há rom cso port ba so rol ta (6. §): igaz ga tó ság (igaz ga tó, 

tit kár, ír nok), osz tály tiszt vi se lők (őrök, se géd őrök, gya kor no kok) és szol ga sze mély -

zet (la bo rán sok, ka pus, szol gák és há zi szol gák). Ma ga sabb jog sza bá lyi ren del ke zés 

hí ján a ki ne ve zé si ren det is a sza bály zat ha tá roz ta meg: az igaz ga tót a val lás- és 

köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra a ki rály, a Széchényi Könyv tár őrét, egy gya -

kor no kát és egy szol gá ját a Széchényi-csa lád ja vas la tá ra a mi nisz ter, a mú ze um töb -

bi tiszt vi se lő jét és szol gá it az igaz ga tó ja vas la tá ra a mi nisz ter ne vez te ki. A II. fe je -

zet („Az igaz ga tó ság”) ren dez te a mú ze u mi me nedzs ment mű kö dé sé vel kap cso la tos 

kér dé se ket, a III. („A muzeumi osz tály-őrök”) a kö zép ve ze tők, a IV. fe je zet („A muzeumi 

tit kár”) a mú ze um funk ci o ná lis ve ze tő tiszt vi se lő jé nek ha tás kö rét, jo ga it és kö te les -
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kö töt ten ki utalt ál lam se gély (amely be- és el szá mo lá si kö te le zett ség gel járt), a fo lya ma tos szak mai fel -
ügye let, ame lyet gyak ran hely szín re ki kül dött szak em be rek út ján va ló sí tot tak meg, vagy egyes sza k -
iro dal mi mun kák ado má nyo zá sa nagy ban se gí tet te a mú ze u mi te vé keny ség fej lesz té sét, a gyűj te mé -
nyek gya ra pí tá sát. Ld.: KISS: A Sza bolcs vár me gyei, i. m. (1965), 35., 37–39., 41–42., 45–46., 48–49., 
53., 57., 73., 79. 

 
122   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 394., KOREK: i. m. (1988), 102. 
 
123   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 376–377., 389., FE JŐS: i. m. (1965), 296., BASICS: i. m. (2002), 290. 



sé ge it. Az V. fe je zet („A muzeumi se géd őrök, gya kor no kok, és a tu do má nyos vagy 

iro dai te en dők re al kal ma zot tak”) a szakalkalmazotti ál lo mány ügye i vel fog lal ko zott. 

Rész le tes sza bá lyo zást nyert a pénz ügyi mű kö dés a VI. fe je zet ben („A házipénztár 

ke ze lé se, a lel tár és a há zi rend”), míg az egyes rész le gek ügy me ne te, a mú ze u mi napi 

mun ka (köl csön zés, gya ra pí tás, nyil ván tar tás, nyitvatartás, má so lás stb.) a VII. fe je -

zet ben („Az osz tá lyok ál ta lá nos ügy ke ze lé se”). Kü lön dup lumsza bály zat is ké szült  

a VIII. fe je zet ben („Sza bály zat a cse re- és má sod pél dá nyok ki vá lasz tá sa és ke ze lé se 

ügyé ben”), a szol gák ügye it a IX. fe je zet („A muzeumi szol ga-sze mély zet”) ren dez te. 

A X. fe je zet be ke rült vol na a fe gyel mi sza bály zat (ez az is mert nyom ta tott pél dá -

nyon nem sze re pel), a XI. fe je zet ben pe dig a zá ró ren del ke zé sek ol vas ha tó ak.124 

A sza bály zat pél da-, il let ve min ta ér té kén túl azért is ér de kes, mert egyes alap -

el vek te kin te té ben túl ter jesz ke dett egy ilyen szin tű sza bá lyo zás ke re te in. En nek oka 

nyil ván va ló an ab ban ke re sen dő, hogy hi ány zott a meg fe le lő tör vé nyi ren del ke zés. 

Az alap el vek kö zül kü lö nö sen is szem be tű nő a gyűj tő kör meg ha tá ro zá sa, mi vel ez 

a kér dés és az er ről foly ta tott vi ta gya kor la ti lag vé gig kí sér te Pulszky Fe renc igaz -

ga tó sá gát. Az igaz ga tó ugyan is leg alább olyan hang sú lyo san kí ván ta be mu tat ni az 

egye te mes kul tú ra fej lő dé sét, mint amennyi re tö re ke dett a nem ze ti kul tu rá lis örök -

ség meg őr zé sé re. Prog ram ját he ves el len ér zés sel fo gad ta pél dá ul Ipolyi Ar nold, aki 

min tá nak a né met kul tú ra és tör té ne lem mú ze u mát, a nürn ber gi Germanisches Natio -

nalmuseumot te kin tet te, míg P. Szatmáry Ká roly a kép vi se lő ház ban a mú ze u mi 

átszer ve zé sek és a gyűj te mé nyek nem zet kö zi jel le ge el len ér velt. Pulszky vi szont 

jo go san hi vat koz ha tott az eu ró pai köz gyűj te mé nyi ten den ci ák ra („vi lág pol gári irány”), 

hi szen né hány skan di náv és né met mú ze u mot le szá mít va a nem ze ti jel le get min de -

nütt fel vál tot ta az ál ta lá nos ság ra, az egye te mes ség re tö rek vés. Pulszky a Nem ze ti 

Mú ze u mot a mo dern muzeológia kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő, eu ró pai él vo nal beli 

bázisintézménnyé kí ván ta ala kí ta ni: cél ja it vé gül si ke re sen meg is va ló sí tot ta. A szak -

ági mú ze u mok lét re jöt té vel, a kép ző mű vé sze ti és a ter mé szet tu do má nyos gyűj te mé -

nyek ki köl tö zé sé vel a XIX. szá zad vé gé től kez dő dő en vi szont a Nem ze ti Mú ze um 

pro fil ja meg vál to zott: egy re in kább az Ipolyi Ar nold ál tal óhaj tott „nem ze ti” mú ze -

um má vált.125 

Csiky Kál mán 1889-ben ki adott köz igaz ga tá si jo gi ké zi köny vé ben az ál ta lá nos 

mű ve lő dés in téz mé nyei kö ré ben há rom mú ze um mal fog lal ko zott. A Ma gyar Nem -

ze ti Mú ze um cél ját – az előbb is mer te tett muzeológiai kon cep ci ó nak meg fe le lő en – 

így ha tá roz ta meg: „a tu do mány és mű vé szet irán ti ér zék fej lesz té sé nek elő moz dí tá sa, 

tör té nel mi, tu do má nyos és mű kin csek gyűj té se, kü lö nös te kin tet tel a ha zai tár gyak ra”. 

Ezt kö ve tő en nem mu lasz tot ta el fel so rol ni az in téz mény tör té ne te szem pont já ból 
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124   A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um szer ve ze te és szol gá la ti sza bály za ta. A nyom tat vány OSZK-ban ta lál ha tó, 
217 235.sz. pél dá nyá nak szö veg má so la tát DEBRECZENI-DROPPÁN Bé la ké szí tet te. A for rá sul szol gá ló 
nyom tat vány el ső lap já ra egy ko rú kéz írás sal rá je gyez ve: „jó vá hagy va 1889. évi III. 8.-án 9970. sz. a.” 
= TÓTH Fe renc: Mű-Kincs-Tár. Mű vé sze ti köz gyűj te mé nyek Ma gyar or szá gon, 1802–1906. (MúzeumCafé 
köny vek 3.) Bp., Szép mű vé sze ti Mú ze um, 2017, 401–414. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy 1898-ban 
a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter egy újabb szer ve ze ti és szol gá la ti sza bály za tot ha gyott jó vá  
10 498/1898. V.K.M. sz. ren de le té vel: MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 380. 

 
125   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 376–377., 389., FE JŐS: i. m. (1965), 292., TÓTH: i. m. (2017), 160–164., 

170–172. 



meg ha tá ro zó 1807., 1808. és 1836. évi tör vény cik ke ket sem, aho gyan az Or szá gos 

Kép tár („és az ez zel kap cso la tos ma gyar tör té nel mi kép csar nok”) ese té ben is a ki in -

du ló pont az Esterházy-kép gyűj te mény meg vá sár lá sá ról és a kép tár meg ala pí tá sá ról 

ren del ke ző 1871. évi tör vény cikk. Az Or szá gos Ma gyar Ipar mű vé sze ti Mú ze um az 

„ipar mű vé sze ti tár su lat”-tal együtt vi szont csak fel so ro lás sze rű em lí tést kap. Csiky 

el mé le ti mun ká ja megint csak azt jel zi, hogy a ma gyar mú ze um ügy meg ha tá ro zó 

intéz mé nyei már ki vál tot ták a ko ra be li köz igaz ga tá si szak em be rek tu do má nyos 

érdek lő dé sét, mert ér zé kel ték, hogy pél dá ul az is ko lán kí vü li kép zés szín he lye i ként 

kü lö nös sza bá lyo zást igé nyel nek.126 Kmety Ká roly (1862–1929) köz igaz ga tá si ké -

zi köny vé nek ké sőb bi ki a dá sa pe dig rö vid össze fog la lá sá ban már a Mú ze u mok és 

Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csá val és Fe lü gye le té vel kap cso la tos alap ve tő ada to kat 

is mer te ti, meg je gyez ve, hogy a tör vény ha tó sá gi, köz sé gi, fe le ke ze ti és egye sü le ti 

mú ze u mok, gyűj te mé nyek és könyv tá rak or szá gos fe lü gye le ti rend sze re egy mi -

nisz te ri ren de let tel jött lét re.127 

 

 

Összeg zés 
 

A szak tu do má nyok ki ala ku lá sa igé nyel te tu do má nyos hát tér mú ze u mok (az az szak -

mú ze u mok) lét re jöt tét. Ez az igény hív ta élet re az or szá gos szak ági mú ze u mo kat, 

ame lyek va ló di hát tér bá zist je len tet tek a ré gé szet, a mű vé szet tör té net és a nép rajz 

te rü le tén. A ko ráb bi egy sé ges gyűj tő mú ze um esz mé je he lyé be így a szak ági mú ze -

um kon cep ci ó ja lé pett: „a ma gyar or szá gi kul tu rá lis elit [...] már a nem ze ti (a nem zet 

bir to ká ban lé vő) kin csek meg őr zé sé nek dif fe ren ci ált in téz mé nyi struk tú rá já ban gon -

dol ko dott” (Tóth Fe renc).128 Az ala pí tás egyes ese tek ben ma gán kez de mé nye zés sel 

tör tént, az in téz mé nye sí tés vi szont a költ ség ve té si tör vény ben tör tént meg (Ipar -

mű vé sze ti Mú ze um, Tech no ló gi ai Mú ze um; a Szép mű vé sze ti Mú ze um ala pí tá sát 

szin tén egy költ ség ve té si jel le gű jog sza bály, a „mil len ni u mi” tör vény ren dez te). Más 

ese tek ben az ál lam vá sá rolt meg ma gán gyűj te mé nye ket, és ezek ből kü lön tör vénnyel 

ho zott lét re új in téz ményt (Or szá gos Kép tár, Or szá gos Ráth György Mú ze um), de az 

is elő for dult, hogy egy ha gya ték meg vá sár lá sa kor meg volt ugyan a szán dék önál ló 

mú ze um meg ala pí tá sá ra, de az még sem va ló sult meg (Lotz-ha gya ték). Egy eset ben 

gyűj te mé nyi anyag át cso por to sí tá sá val hoz tak lét re újabb mú ze u mot, amely az tán 

költ ség ve té si in téz mény ként mű köd he tett (Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok).129 

A vi dé ken egy re erő sebb mú ze um ala pí tá si láz elő se gí tet te a há ló za tos mú ze u mi 

rend szer ki épü lé sét. A tár sa dal mi igény ál tal lét re hí vott, ele in te egye sü le ti mú ze u -

66

126   CSIKY: i. m. (1889), 218–220. 
 
127   KMETY: i. m. (1911), 532. 
 
128   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 376–377., FE JŐS: i. m. (1965), 292., KOREK: i. m. (1988), 96., 99., 102., 

TÓTH: i. m. (2017), 310. 
 
129   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 385–386., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 391–393., KOREK: i. m. (1988), 

99–101., DEBRECZENI-DROPPÁN Bé la: Hóman Bá lint a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um élén (1923–1932) = 
Tör té ne ti át ér té ke lés. Hóman Bá lint, a tör té nész és a po li ti kus. Szerk. UJVÁRY Gá bor, Bp., Rá ció Ki a dó, 
2011, 91–92. 



mok előbb-utóbb vár me gyei vagy vá ro si fenn tar tás ba ke rül tek, sőt ké sőbb már  

a tör vény ha tó sá gok ma guk is ala pí tot tak mu ze á lis in téz mé nye ket.130 

A re gi o ná lis mú ze u mok – sa ját gyűj tő te rü le tü kön – a Nem ze ti Mú ze um ko ráb bi 

el kép ze lé sét tük röz ve egy faj ta „mi ni” nem ze ti mú ze um ként to vább ra is meg va ló sí -

tot ták az egy sé ges gyűj tő mú ze um esz mé jét, hi szen gyűj tő kö rük a le he tő leg több 

szak ág ra ki ter jedt. Er re a leg jobb pél da az 1887-től szer ve zett Fő vá ro si Mú ze um 

volt.131 

A gyűj tő kö ri és gyűj tő te rü le ti kér dé sek or szá gos ren de zet len sé gé nek oka ab ban 

ke re sen dő, hogy hi ány zott az egy sé ges kul túr po li ti kai irá nyí tás. A kor szak ban lét -

re ho zott bi zott sá gok és ta ná csok mű kö dé sé re el ső sor ban a rep re zen tá ció volt jel -

lem ző, mun ká juk so rán éles ha tár vo na lat húz tak a Nem ze ti Mú ze um és a vi dé ki 

mú ze u mok kö zött, a töb bi or szá gos mú ze um mű kö dé sét egyál ta lán nem vet ték 

figye lem be. A kér dés kör tör vé nyi szin tű ren de zé sé re csak az el ső vi lág há bo rú után 

ke rült sor.132 

A kor szak ban jött lét re elő ször a mú ze u mok fe lü gye le té re és tá mo ga tá sá ra köz -

pon ti szak igaz ga tá si szerv (MKOF), amely önál ló, a költ ség ve té si tör vény ben biz to -

sí tott költ ség ve tés sel ren del ke zett. A rend sze ren be lü li ön kor mány za ti jel le get  

a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csa biz to sí tot ta. A fe lü gye le ti rend szer hez 

va ló csat la ko zás azon ban nem volt kö te le ző, így sok mú ze um ki is ma radt, mi vel 

fenn tar tó ik túl zott be avat ko zás nak tar tot ták az MKOF mű kö dé sét. Az éven ként cél -

hoz kö töt ten ki utalt ál lam se gély (amely be- és el szá mo lá si kö te le zett ség gel járt) és 

a fo lya ma tos szak mai fe lü gye let összes sé gé ben ked ve ző ha tást gya ko rolt a ma gyar 

mú ze um ügy re, bi zo nyít va, hogy ilyen köz pon ti irá nyí tószerv re szük ség van. Az 

MKOF meg je le né sé vel a ma gyar mú ze u mok há rom rész re osz lot tak szét: az ál la mi 

költ ség ve tés ál tal fenn tar tott mú ze u mok (1), az MKOF ál tal fel ügyelt („re giszt rált”) 

mú ze u mok (2), va la mint a nem ál la mi fenn tar tá sú, il let ve nem az MKOF égi sze alatt 

mű kö dő mu ze á lis in téz mé nyek (3) cso port ja i ra. Az MKOF tel jes el bü rok ra ti zá ló dá -

sa, mű kö dé sé nek nem meg fe le lő vol ta ugyan ak kor nagy ban hoz zá já rult a vi dé ki in -

téz mé nyek egy sze rű köz mű ve lő dé si in téz ménnyé ala ku lá sá hoz, mi vel azo kat nem 

tud ta be kap csol ni a ma gyar tu do mány szer ve ze té be. Mind ezek nek „kö szön he tő”, 

hogy 1922-ben a szer ve zet ál do za tul esett a költ ség ve té si okok ból vég hez vitt 

intéz mény meg szün te tés nek.133
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130   KMETY: i. m. (1911), 532., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 389–391., KOREK: i. m. (1988), 101., NAGY Zol tán: 
Ba ran go lás a száz esz ten dős Savaria Mú ze um tár- és tu do mány tör té ne ti írá sa i ban = A 100 éves Savaria 
Mú ze um tör té ne te. Savaria. A Vas Me gyei Mú ze u mok Ér te sí tő je 32, 2009, 2. sz., 7., MARTYIN: i. m (2010), 
136., TÓTH: i. m. (2017), 166–172., 264. 

 
131   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 389–391., KOREK: i. m. (1988), 101., K. VÉGH: i. m. (2003), 24–33., BODÓ: 

i. m. (2016), 139–175. Ilyen gyűj tő mú ze um volt pl. a sze ge di mú ze um is: FÁRI – NAGY: i. m. (2008), 11–13. 
 
132   Bár a Mú ze u mok és Könyv tá rak Fő fel ügye lő sé ge igye ke zett a gyűj tő te rü le ti el vet ér vé nye sí te ni (BODÓ: 

i. m. [2016], 133–139.), tö rek vé se nem mond ha tó si ke res nek. Ld. er ről „a mú ze um-, le vél tár- és könyv -
tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé sé ről” szó ló, 1928-ban be nyúj tott tör vény ja vas lat in do ko lá sá ban 
(474. szá mú iro mány) írot ta kat: KI 1927/7, 415–416. 

 
133   KMETY: i. m. (1911), 532., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 378–379., 388., KOREK: i. m. (1988), 102., BA LÁZS: 

i. m. (2003), 20., DEBRECZENI-DROPPÁN: Hóman Bá lint, i. m. (2011), 91., BODÓ: i. m. (2016), 266–274., 
TÓTH: i. m. (2017), 266. Ld. még: „a mú ze um-, le vél tár- és könyv tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé -
sé ről” szó ló, 1928-ban be nyúj tott tör vény ja vas lat in do ko lá sá ban (474. szá mú iro mány) írot ta kat: KI 
1927/7, 416.





VI. Tör té nel mi sors for du lók kö zött: az Or szá gos Ma gyar 
Gyűj te mény egye tem / Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 
 

 

A ko ráb bi idő szak ban szo ká sos volt a Ta nács köz tár sa ság mú ze um ügyé ről rész le te -

sen ér te kez ni.134 A po li ti kai rend szer meg íté lé sé től füg get le nül, mi vel ek kor át fo gó 

tör vény ho zá si ak tus ra nem ke rült sor (a ma gán tu laj don ban ál ló mű tár gyak kény -

szer ál la mo sí tá sát – ahogy Ge re lyes Ede fo gal ma zott: „a Ta nács köz tár sa ság ki ki ál tá sát 

kö ve tő nap dé le lőtt jén a For ra dal mi Kor mány zó ta nács már ren de let jel le gű ha tá ro za -

tot (sic!) ho zott a mű kin csek ál la mo sí tá sá ról” – nem so rol hat juk ide, bár ci ni ku san 

te kint het jük ezt a kul tu rá lis ja vak ra vo nat ko zó új sza bá lyo zás nak is), aho gyan a For -

ra dal mi Kor mány zó ta nács CXIX. szá mú ren de le té vel lét re ho zott Pro le tár mú ze um ból 

sem lett sem mi, té mánk szem pont jai alap ján te hát ne he zen be szél he tünk a „Ta nács -

köz tár sa ság mú ze um ügyé ről”: „a ter vek ben nagy mes te rek vol tak, de a va ló ság ban 

vaj mi ke ve set vit tek ter ve ik ből ke resz tül” (Im re Sán dor). 1919-ben jött lét re vi szont 

Hopp Fe renc (1833–1919) vég ren de le te alap ján a Hopp Fe renc Mú ze um.135 

A két vi lág há bo rú kö zött há rom je len tős mú ze u mi tör vény szü le tett meg, kö zü -

lük ket tő a Nem ze ti Mú ze um szer ve ze ti kér dé se it ren dez te. A du a liz mus ide jén 

kitel je se dett ma gyar mú ze um ügy ugyan is új szer ve ze ti ke re te ket igé nyelt, ezek 

meg te rem té sé re azon ban egé szen az 1920-as éve kig vár ni kel lett. A szük sé ges ség 

fel is me ré se ko ráb ban sem hi ány zott (hagy má zas el kép ze lé se ket a Ta nács köz tár sa -

ság il le té ke sei is meg fo gal maz tak), ám a szán dék egy zse ni á lis, kon zer va tív kul tusz -

mi nisz ter, gróf Klebelsberg Kuno mű kö dé sé vel ölt he tett tes tet.136 

Klebelsberg egyik kul túr po li ti kai alap gon do la ta a tu do mány po li ti ka és az elit kép -

zés fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met: „Gon dos kod ni kell azon ban ar ról is, hogy min -

den té ren: iro da lom ban, mű vé szet ben és tu do mány ban egya ránt kel lő szám ban áll ja nak 
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134   Ge re lyes Ede 1967-ben rö vid ta nul mánnyal kí sért, ter je del mes do ku men tum kö te tet je len te tett meg  
a ma gyar mú ze um ügy 1918. ok tó ber 31.–1919. au gusz tus 1. kö zöt ti idő sza ká ról: GE RE LYES: i. m. (1967). 
Nem fe la da tunk ezen kor szak mú ze um tör té ne ti fel dol go zá sa, azon ban je lez ni kí ván juk, hogy ezt a fela -
da tot mi e lőbb új ra el kel le ne vé gez ni. 

 
135   MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 385–386., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 387., GE RE LYES: i. m. (1967), 

11–43., KOREK: i. m. (1988), 103–106., T. KISS: i. m. (1993), 84–85., K. VÉGH: i. m. (2003), 41–42., BUZIN -
KAY Pé ter: Az in gó kul tu rá lis ja vak vé del me = Kul tu rá lis örök ség vé del mi jog Ma gyar or szá gon. Szerk. 
VÖL GYE SI Le ven te, Bp., Rejt jel Ki a dó, 2010, 104., DEBRECZENI-DROPPÁN: Hóman Bá lint, i. m. (2011), 
86., GÁL Vil mos: A mú ze um bő sé ges 20. szá za da. A mil len ni um tól a millecentenáriumig = MúzeumCafé, 
2016, 2. sz., 110–111. Im re Sán dor (1877–1945) ál lam tit kár sza va it idé zi: GE RE LYES: i. m. (1967), 18. 
Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a Köz ok ta tás ügyi Nép biz tos ság 1919. má jus 9-én kelt le ve lé ben a Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze u mot át szer ve zés ről ér te sí tet te (uo., 155. Nr. 86.), majd má jus 19-én meg küld te a 
Mű vé sze ti és Mú ze u mi Di rek tó ri um át szer ve zés re vo nat ko zó irány el ve it (uo., 165–168. Nr. 103., Do ku -
men tu mok, i. m. [1977], 27–30.), de az ér de mi vég re haj tás ra már nem ke rült sor. A Ta nács köz tár sa ság 
ide jén szá mos ma gán tu laj do nú mű tár gyat szál lí tot tak be az Ipar mű vé sze ti Mú ze um ba, Végh Gyu la 
(1870–1951) igaz ga tó ér de me, hogy eze ket a tár gya kat a mú ze um hi ány ta la nul meg őriz te, és a kom -
mün bu ká sa után tu laj do no sa ik nak vissza szol gál tat ta: PA TA KI: i. m. (2002), 36., HOR VÁTH: i. m. (2006), 
66–67. 

 
136   KOREK: i. m. (1988), 106–107., T. KISS: i. m. (1993), 86–89., TŐKÉCZKI Lász ló: Az Or szá gos Ma gyar Gyűj -

te mény egye tem lét re jöt te és mű kö dé si cél jai = Gróf Klebelsberg Kuno em lé ke ze te 1994. Szerk. KLEBELS -
BERG Éva (a Gróf Klebelsberg Kuno Ala pít vány Fü ze tei 1. szá ma), h. n., Tellér Kft., 1994, 33–34., 
Klebels berg Kuno. Vá lo gat ta, saj tó alá ren dez te, a be ve ze tést és a jegy ze te ket ír ta T. KISS Ta más. (Ma -
gyar Pan te on 1.) Bp., Új Man dá tum Könyv ki a dó, 1999, 9., UJVÁRY: i. m. (2009), 385., 392. 



oly fér fi ak, kü lö nö sen szak em be rek ren del ke zés re, kik tel je sen eu ró pai szín vo na lon 

van nak, s így min den mű kö dé si té ren, min den szak má ban a nagy fe la da tok meg ol dá -

sá nál el ső ran gú erők re tá masz kod has sunk”. A mi nisz ter feladatportfóliójából a tu do -

mány po li ti kai ügyek kel fog lal ko zott leg szí ve seb ben, rá adá sul olyan szak em ber re 

tá masz kod ha tott, mint Magyary Zol tán, a mi nisz té ri um tu do mány po li ti kai ügy osz -

tá lyá nak ve ze tő je, nem mel les leg a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mány leg ki emel ke dőbb 

kép vi se lő je. A ku ta tás már rá mu ta tott, hogy Klebelsberg tu do mány po li ti kai rend -

sze ré nek ki gon do ló ja, öt let adó ja és rész ben gya kor lat ba át ül te tő je Magyary volt.  

A né met min tá jú tu do mány po li ti kai rend szer ki ala kí tá sát kö zö sen ter vez ték el, de 

– a mi nisz ter ha lá la mi att – be fe jez ni már nem tud ták. A tu do má nyos in téz mény -

rend szer meg ha tá ro zó ele mei: a nagy nem ze ti köz gyűj te mé nyek ön kor mány za ti 

szer ve ze te, a Gyűj te mény egye tem és a kül föl di in té ze tek meg szü let tek, de a Kle bels -

berg ál tal szor gal ma zott, tu do má nyos au to nó mi át meg tes te sí tő to váb bi ta ná csok 

már nem jöt tek lét re (utol só ként – még 1930-ban – az Or szá gos Ter mé szet tu do má -

nyi Ta nács és Alap ala kult meg). Az új kul tusz mi nisz ter, Hóman Bá lint nem szán dé -

ko zott a terv meg va ló sí tá sát to vább foly tat ni, sőt az idő köz ben „Ma gyar Nem ze ti 

Mú ze um” ne vet ka pott Gyűj te mény egye tem au to nó mi á ját is meg nyir bál ta; rá adá sul 

a mi nisz té ri um ból tá vo zott Magyaryval sem volt túl jó vi szony ban.137 
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137   MAGYARY Zol tán: A ma gyar tu do má nyos élet, i. m. (1927), uő: A ma gyar tu do mány po li ti ka jö vő fe la da -
tai, i. m. (1927), ANDRÁSSY Má ria: Magyary Zol tán kul túr po li ti kai mun kás sá ga = Magyary Zol tán mun -
kás sá ga. Az 1988. má jus 28-án Ta tán ren de zett tu do má nyos ülés elő adói anya ga. Tu do má nyos fü ze tek. 
Ko má rom–Esz ter gom Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet 5. (1990), 35–37., GLATZ Fe renc: Tu do mány po li ti ka az 
ez red for du ló Ma gyar or szá gán. (Ma gyar or szág az ez red for du lón. Stra té gi ai ku ta tá sok a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mi án. Mű hely ta nul má nyok) Bp., Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, 1998, 36., Klebelsberg Kuno, 
i. m. (1999), 15–17., Magyary Zol tán, i. m. (2000), 28–30., UJVÁRY: i. m. (2009), 395–399. Klebelsberg 
a tu do mány po li ti ka és az elit kép zés fon tos sá gát a kül föl di ma gyar in té ze tek ről és a ma gas mű velt ség 
cél ját szol gá ló ösz tön dí jak ról szó ló tör vény ja vas lat in do ko lá sá ban emel te ki (44. szá mú iro mány): Az 
1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. II. kö tet. Hi te les ki a dás. 
(Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Iro má nyok. II.) 
Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1927, 198. A Horthy-kor szak két meg ha tá ro zó kul tusz mi -
nisz te re, Klebelsberg és Hóman meg íté lé se ha lá luk óta so kat vál to zott, de fo lya ma to san vi ták ke reszt -
tű zé ben áll. Gróf Klebelsberg Kuno (1875–1932) jo gász, egye te mi ta nár, az MTA tag ja, kul túr po li ti kus: 
a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra (1914–1917), a Mi nisz ter el nök ség 
köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra (1917), be lügy mi nisz ter (1921–1922), val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 
(1922–1931), nép jó lé ti és mun ka ügyi mi nisz ter (1930), or szág gyű lé si és nem zet gyű lé si kép vi se lő kép -
vi se lő (1916–1918, 1920–1932), a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat el nö ke (1917–1932), az Or szá gos Ma gyar 
Gyűj te mény egye tem el nö ke (1922–1932). Élet raj zá hoz: GLATZ: Klebelsberg, i. m. (1969/2016), T. KISS: 
i. m. (1993), 513–515., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 351–358., UJVÁRY: i. m. (2009), 378–400. Hóman 
Bá lint (1885–1951) tör té net író, egye te mi ta nár, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le ző, majd ren -
des tag ja (1945-ig), kul túr po li ti kus: val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1932–1938, 1939–1942), tár ca 
nél kü li mi nisz ter (1938), or szág gyű lé si kép vi se lő (1932–1945), a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um el nö ke 
(1934–1944). 1946-ban a Nép bí ró ság há bo rús bű nös ként el ítél te: éle te utol só éve it a vá ci fegy ház ban 
töl töt te. 2015-ben a Fő vá ro si Tör vény szék bűn cse lek mény hi á nyá ban, per újí tá si el já rás ban fel men tet te 
a há bo rús bűn tett vád ja alól. Élet raj zá hoz: GLATZ Fe renc: Hóman Bá lint és Szekfű Gyu la. Pár hu za mos 
élet raj zok (1990) = uő: Kon zer va tív re form. Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, Hóman, Haj nal. Bp., Kos -
suth Ki a dó, 2016, 641–679., T. KISS: i. m. (1993), 501–502., BUZA Já nos: Utó szó = Hóman Bá lint: A tör -
té ne lem út ja. Vá lo ga tott ta nul má nyok. Vá lo gat ta, szer kesz tet te és az utó szót ír ta BUZA Já nos. (Mil len -
ni u mi ma gyar tör té ne lem. His to ri ku sok.) Bp., Osiris, 2002, 523–530., UJVÁRY: i. m. (2009), 401–413., 
SOÓS Fe renc: Ma gyar numizmatikusok pan te on ja. [Bp.], Ar gu men tum Ki a dó, [2010], 106–107. A fel men tő 
íté let: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/150306_-homan_ba -
lint_-_itelet.pdf (utol só le töl tés: 2017. 10. 29.). 



A gyűj te mény egye te mi tör vény 
 

A Klebelsberg – és Magyary ál tal fém jel zett – új, tu do mány po li ti kai megalapozott -

sá gú kul túr po li ti ka el ső je len tős al ko tá sa a nem ze ti nagy köz gyűj te mé nye ink ön kor -

mány za tá ról és sze mély ze tük ről szó ló 1922. évi XIX. tör vény cikk par la men ti el fo -

gad ta tá sa volt.138 

A Klebelsberg ál tal be nyúj tott tör vény ja vas lat cél ja a nagy nem ze ti köz gyűj te -

mé nyek hely ze té nek ren de zé se, mű kö dé sük nek ön kor mány za ti elv sze rin ti meg szer -

ve zé se, egy nagy or szá gos tu do má nyos au to nó mia meg ala pí tá sa volt. A mi nisz te ri 

in do ko lás sze rint az érin tett köz gyűj te mé nyek egy ön kor mány za ti egy ség be tör té -

nő össze vo ná sa azért szük sé ges, mert Ma gyar or szá gon nincs ma gán tu do mány pár -

to lás, a tu do má nyos ma gán egye sü le tek panganak, és az egye te me ken kí vül ép pen 

a nagy köz gyűj te mé nyek nél szer ve zett tu do má nyos ál lá sok az egye dü li ek. Mind ezek 

ezen in téz mé nyek nek, va la mint al kal ma zot ta ik sze mé lyi ügye i nek szak sze rű igaz -

ga tá sát in do kol ják, ezért az er ről tör té nő gon dos ko dás ki emelt tu do mány po li ti kai 

fe la dat. A mi nisz ter meg íté lé se sze rint ez két fé le mó don va ló sít ha tó meg: vagy az 

egyeshivatalnoki rend szer be ve ze té sé vel (egy fő igaz ga tó ki ne ve zé sé vel, ahogy az  

a po ro szok nál is lát ha tó), vagy az ön kor mány za ti elv al kal ma zá sá val (a tu do má nyos 

igaz ga tás ra a gyűj te mé nyek tu do má nyos ve ze tő i ből, kül ső szak em be rek ből és mű -

ér tő me cé ná sok ból meg ala kí tott kol lé gi um ré vén). Az előb bi rend szer jól al kal maz -

ha tó pél dá ul a szín há zak ese té ben, míg az utób bi – szak ta ná csok ke re té ben – in kább 

al kal ma sabb a tu do má nyos gyűj te mé nyek na gyobb el mé lye dés re és szé le sebb körű 

ta nul má nyo zás ra szol gá ló ügyei in té zé sé re. Bár egy szak is me re tek kel ren del ke ző 

in ten dáns is al kal mas le het a fe la dat el lá tá sá ra, a pénz ügyi hely zet nem te szi le he -

tő vé egy újabb hi va tal szer ve zé sét, a mi nisz ter ezért az egye te mek au to nó mi á já hoz 

ha son ló ön kor mány za ti elv mel lett tet te le vok sát. Az in do ko lás kü lön is ki emel te, 

hogy a ja va solt rend szer a tu do má nyos in téz mé nyek igaz ga tá sá ra al kal ma sabb 

„mint a tisz tán bü rok ra ti kus, mi nisz te ri á lis ad mi niszt rá ció s ezen fe lül kel lő vé del met 

nyújt fő leg az el len, hogy po li ti kai be fo lyás vagy pro tek ció fér kőz zék hoz zá a tisz tán 

tu do má nyos szem pon tok sze rint össze vá lo ga tan dó sze mély zet ki ne ve zé sé hez”. Az egye -
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138   Nem ze ti nagy köz gyűj te mé nye ink ön kor mány za tá ról és sze mély ze tük ről szó ló 1922. évi XIX. tör vény cikk: 
Ma gyar tör vény tár. 1922. évi tör vény cik kek. Jegy ze tek kel el lát ta TÉRFY Gyu la. (Corpus Juris Hungarici. 
Ma gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 44.) Bp., Franklin Tár su lat, 1923, 139–144. A val lás- és 
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ál tal be nyúj tott tör vény ja vas lat in do ko lás sal (39. szá mú iro mány): Az 1922. 
évi junius hó 16-ára hir de tett Nem zet gyű lés iro má nyai. II. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1922. évi junius hó 
16-ára hir de tett Nem zet gyű lés nyom tat vá nyai. Nem zet gyű lés. Iro má nyok. II.) Bp., Pes ti Könyv nyom da 
Rész vény tár sa ság, 1923, (a to váb bi ak ban: NI 1922/2), 4–25., a köz ok ta tás ügyi bi zott ság je len té se a tör -
vény ja vas lat ról, mó do sí tott szö ve ge zés sel (56. szá mú iro mány): uo. 72–77. A tör vény ja vas lat ere de ti 
cí me: „nem ze ti nagy köz gyűj te mé nye ink ön kor mány za tá ról és sze mély ze tük mi nő sí té sé ről” volt, de ez  
a rész le tes vi tá ban a köz ok ta tás ügyi bi zott ság elő adó ja, Ba ra bás Sa mu (1863–1948) kép vi se lő ja vas -
la tá ra mó do sult (A nem zet gyű lés 39. ülé se, 1922. au gusz tus 18.): Az 1922. évi junius hó 16-ára hir de -
tett Nem zet gyű lés nap ló ja. Har ma dik kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1922. évi junius hó 16-ára hir de tett Nem -
zet gyű lés nyom tat vá nyai. Nap ló. III.) Bp., Athenaeum Iro dal mi és Nyom dai Rész vény tár su lat, 1922,  
(a to váb bi ak ban: NN 1922/3), 344. Klebelsberg a nagy nem ze ti köz gyűj te mé nyek mű kö dé sé vel kap -
cso la tos el kép ze lé se it a leg rész le te seb ben a Gyűj te mény egye tem ala ku ló ülé sén tar tott el nö ki meg nyi -
tó be szé dé ben (1922. no vem ber 18.) fog lal ta össze: Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka. Gróf Klebelsberg Kuno 
vá lo ga tott be szé dei és írá sai (1917–1932). Vá lo gat ta, az elő szót és a jegy ze te ket ír ta GLATZ Fe renc. Bp., 
Eu ró pa Könyv ki a dó, 1990, 131–152. 



te mi au to nó mia nem csak pél da, min ta, ha nem an nak szel le me – a mi nisz ter sze rint 

– az egye te mi ta ná rok dön tés ho za tal ba tör té nő be eme lé sé vel az új szer ve zet ben is 

meg ho no sít ha tó, míg a mű ér tő szak em be rek meg hí vá sa ré vén mind ez íz lés sel, kon -

cep ci ó val tár sul hat. Magyary Zol tán ké sőb bi (1942) meg fo gal ma zá sá val: a Gyűj te -

mény egye tem mel egy jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző, önál ló köz in té zet jött lét re, 

amely ki vált az anya kö zü let (Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um) köz igaz ga tá -

sá ból, a tör vény ál tal el is mer ten „köz célt szol gá ló köz igaz ga tás sá”, jo gok és kö te le -

zett sé gek ala nyá vá lett.139 

A tör vény ja vas la tot a Ház egyet ér tés sel fo gad ta, az ál ta lá nos vi tá ban a leg több 

hoz zá szó ló ki fe je zet ten üd vö zöl te. Töb ben ki emel ték, hogy a ter ve zett ön kor mány -

za ti struk tú ra nem csak a ma gyar ha gyo má nyok nak fe lel meg, ha nem a fran cia és 

az an gol mú ze u mi rend szer több ele mét is át eme li. Klebelsberg ala pesz mé je az ön -

kor mány za ti ság volt, amely nek ős for rá sát – az egye te mi au to nó mia mel lett – a vár -

me gyei ön kor mány za ti rend szer ben vél te fel fe dez ni. Mi nisz te ri ex po zé já ban így 

be szélt er ről: „Mi le het szebb va la mi, mint a XVI. szá zad tól a XIX. szá zad kö ze pé ig 

a ma gyar vár me gye volt? És hogy ha a fej lő dő kor eset leg kö te lez ben nün ket ar ra, 

hogy egyik vagy má sik ön kor mány za ti tes tün ket meg re for mál juk, vagy ép pen – amit 

én min dig saj ná lok – ál la mo sít suk, ak kor gon dos kod nunk kell ar ról, hogy a ma gyar 

nem zet élő fá ja min dig újabb és újabb ön kor mány za to kat te rem jen, mert az ön kor -

mány zat a sza bad ság köz igaz ga tá si jo ga.”140 

A tör vény szö ve ge taxatíve so rol ja fel, hogy mely in téz mé nyek tar toz nak eb be 

a kör be – az Or szá gos Le vél tár, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (amely az Or szá gos Szé -

chényi Könyv tár ból, az érem- és ré gi ség tár ból, az ál lat tár ból, az ás vány- és ős lény -

tár ból és a nép raj zi ak tá rá ból áll), az Or szá gos Ma gyar Szép mű vé sze ti Mú ze um, az 

Or szá gos Ma gyar Ipar mű vé sze ti Mú ze um és a Ki rá lyi Ma gyar Pázmány Pé ter Tu do -

mány egye tem Könyv tá ra. Az így lét re jött in téz mény összes ség együt te sen nyert el 
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139   NI 1922/2, 10–12. Ld. még: KMETY: i. m. (1926), 444–447., MAGYARY: A ma gyar tu do má nyos élet, i. m. 
(1927), 605–607., MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 380–382., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 388–389., 
MAGYARY: i. m. (1942/1998), 218. Az egyeshivatalnoki rend szer lé nye gét Magyary Zol tán ké sőbb úgy 
fog lal ta össze, hogy hi á ba áll egy szerv, szer ve ze ti egy ség több fi zi kai sze mély ből, még is egy fi zi kai 
sze mély nek, a fő nök nek az aka ra ta ér vé nye sül. Magyary az ilyen szer vet egyé ni szerv nek ne vez te, 
szem ben a tes tü le ti szer vek kel, ame lyek nél az aka rat for má lás több fi zi kai sze mély együt tes ha tás kö re. 
Ugyan ak kor sze rin te az egyén min dig könnyeb ben és gyor sab ban tud ha tá roz ni, mint a tes tü let, és 
fele lős sé ge sem vi tás: uo., 212–213. A Gyűj te mény egye tem esz mé jé nek ér té ke lé se: GLATZ: Klebelsberg, 
i. m. (1969/2016), 58–59., 68., VÉRTESY: i. m. (1987), 354–355., KOREK: i. m. (1988), 107–108., TŐKÉCZ -
KI: i. m. (1994), 33–40., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 9–10., GLATZ: Klebelsberg, i. m. (1999/2016), 
203., POMOGYI: i. m. (2008), 735., LA KOS Já nos: A ma gyar le vél tá rak ki ala ku lá sa és fej lő dé se az 1940-
es évek vé gé ig = Le vél tá ri ké zi könyv. Szerk. KÖRMENDY La jos (Osiris Ké zi köny vek), Bp., Osiris Ki a dó – 
Ma gyar Or szá gos Le vél tár, 2009, 295., MIKÓ Zsu zsan na: A le vél tá ri jog fej lő dé se 1995-ig = uo., 325., 
UJVÁRY: i. m. (2009), 397., GEDAI Ist ván: Hóman Bá lint a köz gyűj te mé nyek élén = Tör té ne ti át ér té ke lés. 
Hóman Bá lint, a tör té nész és a po li ti kus. Szerk. UJVÁRY Gá bor, Bp., Rá ció Ki a dó, 2011, 72., GÁL: i. m. 
(2016), 111. Hoz zá kell fűz ni, hogy a Gyűj te mény egye tem lét re ho zá sa egy ál ta lá nos mi nisz té ri u mi de -
cent ra li zá ci ós szán dék ba il lesz ke dett, vö.: MAGYARY Zol tán: Mű ve lő dé si po li ti ka és köz ok ta tás ügyi igaz -
ga tás = Magyary Zol tán összes mun kái (1919–1922). Kri ti kai ki a dás. A szö ve get gon doz ta, a be ve ze tő 
ta nul mányt és a jegy ze te ket ír ta: KOI Gyu la. (Magyary Zol tán összes mun kái) Bp., Nem ze ti Köz szol gá -
la ti Egye tem, 2015, (ere de ti leg meg je lent: Tár sa da lom tu do mány, 1922, 1–2. sz., 63–74.), 98–101. 

 
140   A nem zet gyű lés 38. ülé se (1922. au gusz tus 17.): NN 1922/3, 317–330. Klebelsberg ké sőbb gyűj te -

mény el nö ki meg nyi tó be szé dé ben (1922. no vem ber 18.) egye ne sen ar ról be szélt, hogy „a vár me gyei 
ön kor mány zat ban a ma gyar köz ne mes ség nek, Werbőczy populusának ha za fi sá ga, va gyo ni és tár sa dal mi 
ere je lük te tett”, to váb bá „a vár me gye mind má ig fenn áll, és a há bo rú ban ép pen gya kor la ti irá nyá nál fog va 
job ban be vált, mint az annyit di cső í tett oszt rák bü rok rá cia, mely több ko ro na tar to mány ban szin te cső -
döt mon dott” (Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka, i. m. [1990], 131–132.). 



jo gi sze mé lyi sé get és ön kor mány za ti sá got, ame lyet a szer ve zet élén ál ló Or szá gos 

Ma gyar Gyűj te mény egye tem Ta ná csa (a ja vas lat sze rint ere de ti leg: Könyv tá ri, Le -

vél tá ri és Mú ze u mi Ta nács; a to váb bi ak ban: Ta nács) tes te sí tett meg (1. §).141 

A mi nisz te ri in do ko lás kü lön is ki eme li az em lí tett köz gyűj te mé nyek je len tő sé -

gét: „gyűj te mé nye ik és tá ra ik nagy mű ve lő dé si ér té ket őriz nek, [...] tiszt vi se lő ik so rá ban 

a ma gyar tu do má nyos ság szá mos ki ma gas ló tag ja fog lal he lyet”. Klebelsberg az öt 

nagy köz gyűj te mény egyet len jo gi sze mé lyi ség be tör té nő egye sí té sét az zal in do -

kol ta, hogy így nem fog nak szét for gá cso lód ni az erők, más részt kel lő te re lesz az 

ön kor mány za ti ság ki fej lő dé sé nek. Ez zel – a mi nisz ter vé le mé nye sze rint – el ér he tő 

az is, hogy a Gyűj te mény egye tem vé le mé nyé nek ki fej té se ese tén ál ta la gya kor la ti -

lag a tel jes ma gyar tu do má nyos ság szó lal hat meg, ter ve zett fel ső há zi kép vi se le té -

vel pe dig el fog lal hat ja a ne ki ki já ró he lyet az egye te mek és a Ma gyar Tu do má nyos 

Aka dé mia mel lett. Ugyan ak kor a szer ve zet élén ál ló Ta nács csak a lé te sü lő ön kor -

mány za ti test egyik szer ve lesz, és a jo gi sze mé lyi ség a nagy gyűj te mé nyek összes -

sé gét il le ti meg. Az egyes in téz mé nyek sem ve szí tik el tel jes egé szé ben au to nó -

miáju kat, hi szen mind egyi kük nek kü lön pénz ügyi alap ja lesz, ahol fo gad hat ják az 

ado má nyo kat és a ha gyo má nyo kat. A tör vény nem biz to sí tott kü lön le ges jog ál lást 

a gyűj te mé nyek mun ka tár sa i nak, ők ál la mi al kal ma zot tak ma rad tak; a szer ve zet 

korporatív át ala kí tá sá ra a mi nisz ter csak ak kor lá tott le he tő sé get, ha a Könyv tá ri, 

Le vél tá ri és Mú ze u mi Or szá gos Alap kel lő kép pen meg erő sö dik.142 

A tör vény az zal ren dez te a Ta nács szer ve ze ti alap kér dé se it, hogy a rész let sza -

bá lyok meg ál la pí tá sá ra ma gát a Ta ná csot jo go sí tot ta fel (2. §). A tes tü let tag jai vol -

tak hi va tal ból a részt ve vő in téz mé nyek el ső szá mú, to váb bá a Nem ze ti Mú ze um 

em lí tett osz tá lya i nak ve ze tői, va la mint a kul tusz mi nisz ter ál tal ki ne ve zett („meg hí -

vott”) tíz egye te mi vagy mű egye te mi ta nár és öt „mű ér tő” (az in do ko lás sze rint 

tulaj don kép pen gyűj tők, akik ko ráb ban a gyűj te mé nyek nek je len tős ér ték ben ado -

má nyoz tak mű tár gya kat vagy tet tek ado mányt). A tör vény sze rint a meg ala ku lás kor 
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141   Az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem el ne ve zés re – már a tör vény ja vas lat be nyúj tá sa után – Concha 
Győ ző (1846–1933) jo gász pro fesszor tett ja vas la tot Klebelsbergnek, aki azt el is fo gad ta: NN 1922/3, 
327., 345. Klebelsberg ké sőbb a Gyűj te mény egye tem fe lü gye le te alá he lyez te az Or szá gos Csil lag vizs -
gá ló In té ze tet, az Or szá gos Könyvforgalmi és Bib li og rá fi ai Köz pon tot, va la mint több kül föl di és ha zai 
ku ta tó in té ze tet: KMETY: i. m. (1926), 444–446., MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 381–382., 385–387., 
HÓMAN: i. m. (1927/1938), 388., TŐKÉCZKI: i. m. (1994), 34., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 17–19., 69. 
(3. jegy zet), HA RASZ TI: i. m. (2002), 108., UJVÁRY: i. m. (2009), 397–398. 

 
142   NI 1922/2, 12–13. Ld. még (gyűj te mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): Tu do mány, kul tú ra, po li -

ti ka, i. m. (1990), 132–136., 150. Vö.: KMETY: i. m. (1926), 444–445., MAGYARY: A ma gyar tu do má nyos 
élet, i. m. (1927), 607., uő: A ma gyar tu do mány po li ti ka jö vő fe la da tai, i. m. (1927), 617., MEZNERICS – 
TORDAY: i. m. (1937), 381., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 10., 69. (3. jegy zet). Az or szág gyű lés fel ső há -
zá ról szó ló 1926. évi XXII. tör vény cikk 19. § (Ma gyar tör vé nyek. 1926. évi tör vény cik kek. [Az összes 
élő tör vé nyek tárgy mu ta tó já val]. Jegy ze tek kel el lát ta TÉRFY Gyu la. [Codex Hungaricus. Ma gyar Tör vé nyek. 
Az al kal ma zás ban le vő ma gyar tör vé nyek gyűj te mé nye. 44.] Bp., Révai Test vé rek Iro dal mi In té zet 
Rész vény tár sa ság, é. n., 250–251). sze rint az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem a Fel ső ház ba egy 
ta got vá laszt ha tott. A 22. § (uo., 252.) sza bá lyoz ta a vá lasz tás me ne tét: a Gyűj te mény egye tem ta ná csa 
tel jes ülés ben a Gyűj te mény egye tem be tar to zó in té ze tek el ső szá mú tiszt vi se lői kö zül vá lasz tot ta meg 
a fel ső há zi ta got. A Gyűj te mény egye tem fel ső há zi kép vi se le te be le il lett a ko ra be li eu ró pai gya kor lat ba 
annyi ban, hogy erő sí tet te a má so dik ka ma ra korporatív jel le gét. Az így el nyert tag ság vi szont nem 
illesz ke dett a par la men ti cik lu sok hoz, a Gyűj te mény egye tem Ta ná csá nak vá lasz tá sán ala pult és az ille tő 
sze mély gyűj te mény egye te mi jog vi szo nyá nak idő tar ta ma alatt fenn áll ha tott: PÜSKI Le ven te: A Horthy-
kor szak par la ment je. (A Ma gyar Or szág gyű lé sek Tör té ne te) Bp., Or szág gyű lés Hi va ta la, 2015, 87–89. 
Klebelsberg ere de ti leg két fel ső há zi ta got sze re tett vol na a Gyűj te mény egye tem nek ki har col ni (gyűj -
te mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka, i. m. (1990), 150–151. 



a Ta nács el nö ki fe la da ta it ma ga a mi nisz ter lát ta el, majd a Ta nács je lö lé se alap ján 

öt év re szó ló man dá tum mal ki ne vez te an nak el nö két (Klebelsberg ez zel szem ben 

1932-ig a Gyűj te mény egye tem el nö ke ma radt). Az el nök mun ká ját ügy ve ze tő al el -

nök se gí tet te: az al el nö ki tiszt sé get két éves vál ta ko zás sal a Ta nács ban kép vi selt 

mu ze á lis in téz mé nyek ve ze tői rang juk sor rend jé ben tölt het ték be. A Ta nács há rom -

fé le ülést tart ha tott: tel jes ülést, szak ta ná csi, va la mint igaz ga tó ta ná csi ülést. Tel jes 

ülé sen dön töt tek az el nök, va la mint a mi nisz te ri ki ne ve zet tek je lö lé sé ről, il let ve fog -

lal tak ál lást ál ta lá nos, el vi kér dé sek ről. Egyes, a tör vény ben ne ve sí tett ese tek ben 

ötfős szak ta ná csot kel lett ala kí ta ni, amely az el nök ből, két in téz mé nyi tag ból (egyi -

kük az érin tett in téz mény[i egy ség]ve ze tő je volt) és két meg fe le lő szak ér te lem mel 

bí ró egye te mi ta nár ból és/vagy „mű ér tő ből” állt (utób bi ak csak a mű vé sze ti gyűj te -

mé nyek ese té ben le het tek ta gok). Az egyes in téz mény ve ze tők nek a sa ját in téz mé -

nyük vo nat ko zá sá ban sze mé lyi kér dé sek ben ho zott szak ta ná csi dön té sek el len 

vétó jo guk volt. Bi zo nyos kér dé sek meg tár gya lá sá ra a tör vény igaz ga tó ta nács meg -

ala kí tá sát ren del te el, amely nek tag ja volt az el nök, va la mint az egyes in téz mé nyek 

ve ze tői (elv ben öt fő, va ló já ban az egye te mi könyv tár ki ma ra dá sa mi att csak négy), 

és ugyan ek ko ra lét szám ban a Ta nács ba ke rült egye te mi ta ná rok és „mű ér tők”, de  

a ta ná rok szá má nak eggyel meg kel lett ha lad nia a „mű ér tők”-ét. 

A mi nisz te ri in do ko lás rész le te sen ki bon tot ta a Ta náccsal kap cso la tos szer ve zeti 

kér dé se ket. Az elő ter jesz tő szán dé kai sze rint csúcs szerv a Ta nács ple ná ris ülé se 

lett, amely nek az el nök kel együtt 27 tag ja volt (ez a mi nisz te ri in do ko lás sze rint 

„ki sebb ta nács”-nak szá mít). A tes tü let ben 11 köz gyűj te mé nyi fő tiszt vi se lő kép vi -

sel né a kü lön le ges, köz gyűj te mé nyi gya kor la ton ala pu ló könyv tá ri, le vél tá ri és mu -

ze á lis szak tu dást, 10 egye te mi ta nár az el mé le ti tu dást, 5 mű ér tő pe dig a „sza bad 

tár sa dal mi elem”-et (mai szó val él ve: ci vil kont rollt): „a tár sa dal mi elem szük sé ges 

ki egé szí tő je lesz úgy az in té ze ti tu do má nyos tiszt vi se lő, mint az el mé le ti tu dós, ál tal 

kép vi selt szi go rú szak sze rű ség nek”. A Ta nács el nö ke a meg ala ku lás ide jé re a szak mi -

nisz ter lesz, mi vel ő ren del ke zik a kel lő ha ta lom mal az új szer ve zet nek a kul tu rá lis 

igaz ga tás rend sze ré be tör té nő be il lesz té sé hez, de ezen tiszt sé get – mi vel az fo lya -

ma tos köz re mű kö dést igé nyel – a ké sőb bi ek ben már egy ál ta la öt év re ki ne ve zett 

el nök lát ja majd el. A mi nisz ter azt is fon tos nak tar tot ta hang sú lyoz ni, hogy az el nö -

ki tiszt ség gel fi ze tés nem jár. A na pi ügy me net fo lya ma tos sá gát vi szont a mi nisz ter 

ál tal ki ne ve zett tit kár, va la mint sa ját in téz mé nyé nek szer ve ze té re tá masz kod va  

a kép vi selt in téz mé nyek el ső tiszt vi se lői kö zül két év re szó ló meg bí za tás sal bí ró 

ügy ve ze tő al el nök nek kell biz to sí ta nia. Mi vel az ön kor mány za tot al ko tó köz gyűj te -

mé nyek sok ré tű ek és na gyon el té rő jel leg ze tes sé gű ek, in do kolt volt a ple ná ris ülé -

sen kí vül to váb bi ta nács ko zá si for mák („ügyek és in té ze ti for mák sze rint vál ta ko zó 

ta ná csok”) be ve ze té se. A va ló di mun ká nak az elő ter jesz tő szán dé kai sze rint szak -

ta ná csok ban és az igaz ga tó ta nács ban kell foly nia. A szak ta ná csok öt tag ból áll ná nak: 

az el nö kön kí vül két in téz mé nyi tu do má nyos fő tiszt vi se lő ből és két más tag ból.  

A két in té ze ti tag egyi ke az érin tett in téz mény ve ze tő je, a má sik a Nem ze ti Mú ze um 

ese té ben az érin tett osz tály ve ze tő je, más eset ben a „ro kon” in téz mény ve ze tő je. 

A két to váb bi tag egyi ke a mű vé sze ti gyűj te mé nyek ese té ben egy mű ér tő, más ese -

tek ben mind két tag az egye te mi ta ná rok kö zül ke rül het ki. Az ad mi niszt ra tív ter -

mé sze tű ügyek a 11 ta gú Igaz ga tó ta nács ha tás kö ré be ke rül tek: az öt köz gyűj te mény 
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ve ze tő je mel lett a to váb bi ta gok az egye te mi ta ná rok és a mű ér tők kö zül ke rül né nek 

ki (de az előb bi ek lét szá ma eggyel több, mint az utób bi a ké). A mi nisz ter alá húz ta: 

a tör vény csak az alap kér dé se ket ren de zi, a rész le te ket (pél dá ul szak ta nács fel ál lí -

tá sá nak mód ja, ha tá ro zat ho za tal sza bá lyai) a Ta nács szer ve ze ti sza bály za tá ban kell 

meg ha tá roz ni.143 A tör vény ja vas lat rész le tes vi tá já ban ki sebb vi ta ala kult ki ab ból, 

hogy Kiss Meny hért (1880–1934) kép vi se lő – „a Szép mű vé sze ti Mú ze um anya ga és 

jö vő je szem pont já ból” – ja vas la tot tett ar ra, hogy a mi nisz ter ál tal „meg hí vott” (az az 

ki ne ve zett) tíz egye te mi, il let ve mű egye te mi ta nár kö zé be ke rül hes se nek a Kép ző -

mű vé sze ti Fő is ko la ta ná rai is. A ja vas la tot a mi nisz ter nem tá mo gat ta, ugyan is sze -

rin te a fő is ko la ta ná rai be le fér nek a „mű ér tő” fo gal má ba, mi vel ez nem csak az ado -

má nyo zó kat fe di.144 

A tör vény rész le te sen sza bá lyoz ta a Ta nács ha tás kö rét (3. §). Ahogy lát hat tuk, 

csak az alap ve tő sze mé lyi kér dé sek ben (el nök és mi nisz te ri „meg hí vot tak” je lö lé se, 

1926 után pe dig a fel ső há zi tag vá lasz tá sa) jár tak el tel jes ülés ben. Az ér de mi mun -

ka rész ben a szak ta ná csok ban folyt. Így itt dön töt tek az ál lá sok be töl té sé ről és az 

elő lép te té sek ről, itt ál la pí tot ták meg az egyes szak al kal ma zot tak ese té ben a med -

dő sé get és a meg fér he tet len sé get (a fo gal mak ki fej té sét lásd ké sőbb). Szak ta nács -

ban ha tá roz ták meg és ha tá rol ták el az egyes in téz mé nyek gyűj tő kö rét a „har mo ni -

kus együtt mű kö dés” ér de ké ben, tár gyal ták és vé le mé nyez ték a gyűj te mé nyi anyag 

vo nat ko zá sá ban az egyes el ide ge ní té si ügye ket, amennyi ben a szak ta nács több sé -

ge el le nez te a ja vas la tot, ak kor til ta ko zó fe li rat tal kel lett a dön tés ér de ké ben a mi -

nisz ter hez fel ter jesz te nie. Szak ta ná csi ke re tek kö zött ál la pí tot ták meg az ása tá sok, 

a nép raj zi és ter mé szet tu do má nyos gyűj té sek ter vét, il let ve gon dos kod tak azok 

vég re haj tá sá ról. Az egyes in téz mé nyek költ ség ve té sé nek és zár szám adá sá nak 

meg tár gya lá sá ra már az Igaz ga tó ta nács volt jo go sult, ahogy az in téz mé nyi mű kö -

dés ről tá jé koz ta tó egyes je len té se ket is itt vé le mé nyez ték. Az Igaz ga tó ta nács mind -

eze ket vé le mé nyes je len tés sel ter jesz tet te fel a mi nisz ter hez. Szin tén itt dön töt tek 

az ado má nyok és a ha gyo má nyok fel hasz ná lá sá ról, a mi nisz ter ezen dön té sek fe lett 

csak fe lü gye le ti jog gal bírt. Az Igaz ga tó ta nács kép vi sel te az ön kor mány za ti tes tet, 

és ne vé ben jog ügy le te ket köt he tett. Kü lö nö sen fon tos igaz ga tó ta ná csi ha tás kör 

volt az anya gi esz kö zök gyűj té se és ke ze lé se, ilyen mó don egyéb ként az egyes in -

téz mé nyek is lét re hoz hat tak kü lön ala po kat. Ki emelt ön kor mány za ti jog volt to váb -

bá a sza bály ren de let-al ko tá si ha tás kör, hi szen az Igaz ga tó ta nács eb ben a for má ban 

ren dez het te a szer ve ze ti, szer ve zet ala kí tá si kér dé se ket, ter mé sze te sen a mi nisz ter 

jó vá ha gyá sá val. A tu do má nyos mun kát ko mo lyan be fo lyá sol ta, hogy az egyes 

intéz mé nyek hez mi lyen kül föl di fo lyó ira tok és köny vek ju tot tak el, ezért az Igaz -
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143   NI 1922/2, 13–15. Ld. még (gyűj te mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): Tu do mány, kul tú ra, po -
li ti ka, i. m. (1990), 137–138., to váb bá: KMETY: i. m. (1926), 445., MAGYARY: A ma gyar tu do má nyos élet, 
i. m. (1927), 607., MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 381–382., HÓMAN: i. m. (1927/1938), 386., KOREK: 
i. m. (1988), 107., TŐKÉCZKI: i. m. (1994), 36–37., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 10., 69. (8. jegy zet), 
HOR VÁTH: i. m. (2006), 71. A Gyűj te mény egye tem el ső ügy ve ze tő al el nö ke Csánki De zső (1857–1933), 
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár fő igaz ga tó ja lett, őt két év el tel té vel Hóman Bá lint, a Ma gyar Nem ze ti Mú -
ze um ak ko ri fő igaz ga tó ja kö vet te. Hóman 1925-ben rész le tes prog ram be széd del vet te át a fel adat kört 
(1925. már ci us 14.): HÓMAN Bá lint: Mű ve lő dés po li ti ka. (Hóman Bá lint Mun kái) Bp., Ma gyar Tör té nel mi 
Tár su lat, 1938, 434–441. 

 
144   A nem zet gyű lés 39. ülé se (1922. au gusz tus 18.): NN 1922/3, 346. 



ga tó ta nács sza bá lyoz hat ta „a kí vá na tos terv sze rű egy sé ges ség és a tel jes ség” szem -

pont já ból az en nek az ér de ké ben foly ta tott cse re ak ci ó kat. Az Igaz ga tó ta nács fo -

galmaz ha tott meg vé le ményt a mi nisz ter elé ter jesz ten dő könyv tá ri, le vél tá ri és 

mu ze á lis kér dé sek ben is. A Ta nács el jár ha tott mind azok ban az ügyek ben, ame lye -

ket a vo nat ko zó sza bály za tok ha tás kö ré be utal tak, de ezek ben az ese tek ben rög zí -

te ni kel lett, hogy az adott ha tás kör szak ta ná csi vagy igaz ga tó ta ná csi ke re tek kö zött 

tár gyal ha tó. 

A tör vény ja vas lat in do ko lá sa ki emel ten hang sú lyoz ta, hogy a jog sza bály el fo ga -

dá sá val a Ta nács ér dem le ges ha tás kö rök höz jut, önál ló sá gát pe dig nagy ban erő sí ti, 

hogy el nö két, „meg hí van dó” (ki ne ve zen dő) tag ja it ma ga je löl he ti. A ta ná csi je lö lés -

sel szem ben a mi nisz ter nek csak vissza uta sí tá si jo ga van, ő ma ga már nem je löl het, 

ja va sol hat. A gyűj tő kör meg ha tá ro zá sa pe dig azért fon tos fe la dat („nagy je len tő sé gű 

jog”), mert az al ko tó köz gyűj te mé nyek gyűj te mé nye zé sé nek na gyon sok ta lál ko zá si 

pont ja van: pél dá ul a Nem ze ti Mú ze um ré gi ség tá ra és az Ipar mű vé sze ti Mú ze um,  

a ré gi ség tár és a Szép mű vé sze ti Mú ze um, a Nem ze ti Mú ze um kéz irat tá ra és az Or -

szá gos Le vél tár, va la mint a Nem ze ti Mú ze um könyv tá ra és az Egye te mi Könyv tár 

kö zött. A pro fil tisz tí tás je gyé ben ez a ha tás kör ma gá ban fog lal ta egyes tár gyak 

áthe lye zé sé nek jo gát is, de egy ilyen ha tá ro zat meg ho za ta la után tíz éven be lül az 

ügyet is mé tel ten tár gyal ni csak a két érin tett in téz mény/osz tály ve ze tő jé nek 

egyet ér té se ese tén le he tett. Új elem ként ke rült be, hogy a gyűj te mé nyi anyag el -

ide ge ní té sé ről (el adás, auk ció, cse re) az el ső szá mú ve ze tő csak szak ta nács jó vá ha -

gyá sá val dönt he tett; amennyi ben a tes tü let nem ér tett egyet, til ta ko zá sá val az 

ügyet fel ter jeszt het te a mi nisz ter hez dön tés ho za tal cél já ból. Az in do ko lás ke se rű en 

ál la pít ja meg, hogy az ása tá si ügyek nek fe le lős gaz dá ja, terv sze rű irá nyí tó ja a ko -

ráb bi ak ban nem volt. Az új szer ve zet től azt vár ta a mi nisz ter, hogy ezt a fe la da tot 

is ha té ko nyan át tud ja ven ni, és együtt mű kö dik a Mű em lé kek Or szá gos Bi zott sá gá -

val. A pénz hi ány mi att a gyűj te mény gya ra pí tás leg főbb for má já vá vált ása tá sok 

mel lett a nép raj zi és a ter mé szet tu do má nyi gyűj té sek ben is na gyobb terv sze rű ség -

re volt szük ség. Klasszi kus ön kor mány za ti ha tás kör mu tat ha tó ki a költ ség ve tés és 

a zár szám adás tár gya lá sa kap csán, per sze a vég ső szót az ala pos tár gya lás után  

a szak mi nisz ter és az or szág gyű lés mond hat ta ki. Az en nek kap csán elő írt el já rás 

nagy ban nö vel te a szak sze rű sé get és szol gál ta a rész ve vő in téz mé nyek vo nat ko zá -

sá ban az egységesülést. Az Or szá gos Alap ke ze lé se már egy ér tel mű en jel zi az ön -

kor mány za ti elem erő sö dé sét, hi szen eb ben az eset ben a mi nisz ter ki zá ró lag csak 

fe lü gye le ti jo got ka pott. A Ta nács szám ta lan dön tés ho za ta li és vé le mé nye zé si ha -

tás kö re el le né re a tör vény ja vas lat nem szán dé koz ta el von ni az egyes in téz mé nyi 

ve ze tők gyűj te mé nyek gon do zá sá val kap cso la tos ha tás kö rét (kez de mé nye zés, ke -

ze lés, ren de zés, gya ra pí tás, fej lesz tés), hi szen az in téz mény ben fo lyó mun ká ért az 

el ső szá mú ve ze tő és a szak sze mély zet a fe le lős, de je len tés té te li kö te le zett sé gük 

ré vén a köz gyűj te mé nyek mű kö dé sé nek na gyobb át lát ha tó sá gát kí ván ta el ér ni.145 
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Meg kell azt je gyez ni, hogy a Ta nács (eb ben az eset ben Igaz ga tó ta nács) szer ve zet -

ala kí tás kap csán gya ko rol ha tó sza bály ren de let-al ko tá si ha tás kö re a köz ok ta tás ügyi 

bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be.146 

A Gyűj te mény egye tem égi sze alá össze vont in téz mé nyek sze mé lyi ál lo má nyát 

a tör vény há rom cso port ra osz tot ta (4. §): a tu do má nyos tiszt vi se lői kar ra, a tu do -

má nyos és mű sza ki se géd sze mély zet re (e két cso port a mai szakalkalmazotti kör nek 

fe lel tet he tő meg), va la mint a köz igaz ga tá si sze mély zet re (ezen be lül tiszt vi se lők re, 

ke ze lők re és al tisz tek re; őket össze fog la ló an a mai funk ci o ná lis fel adat kö rök kel azo -

no sít hat juk). A tu do má nyos tiszt vi se lői kar ese té ben a tör vény elő ír ta a mi nő sí tést, 

amely dok to ri ok le vél lel vagy mű egye te mi mér nö ki ok le vél lel tör tén he tett. Szi go -

rú an elő ír ták, hogy ilyen mi nő sí tés sel nem ren del ke ző mun ka társ a tel jes tiszt vi se -

lői kar ban mind össze sen tíz ál lás hely ese té ben al kal maz ha tó, ha al kal mas sá gu kat 

„iro dal mi vagy gya kor la ti mű kö dés sel” iga zol ták, és a je lö lő szak ta nács egy han gú lag 

vagy leg alább négy sza va zat tal je löl te őket. A tu do má nyos és mű sza ki sze mély zet be 

kel lett so rol ni azo kat az al kal ma zot ta kat, akik az egyes in téz mé nyek nél szük sé ges, 

kü lön le ges tech ni kai szak is me re tek kel bír tak (pél dá ul res ta u rá tor, gipsz ön tő, kon -

zer vá tor, fény ké pész, me cha ni kus stb.). Ezen sze mély zet el mé le ti mi nő sí té sét szer -

ve ze ti sza bály za tok ban kel lett ren dez ni. A köz igaz ga tá si sze mély zet mi nő sí té se 

ese té ben vi szont az ál la mi al kal ma zot tak ra ér vé nyes ál ta lá nos sza bá lyok ma rad tak 

irány adók. A há rom cso port kü lön-kü lön össz lét szá mot al ko tott. Az al kal ma zot ta -

kat az egyes in téz mé nyek hez a Ta nács elő ter jesz té sé re a mi nisz ter osz tot ta be, 

szá muk ra kül- és bel föl dön tu do má nyos meg bí za tá so kat ad ha tott. 

Az al kal ma zot tak tör vény ben tör tént hár mas fel osz tá sa ko moly elő re lé pést je -

len tett. A tör vény ja vas lat in do ko lá sa azon ban en nél is to vábbment: rész le te sen 

meg ha tá roz ta az egyes cso por tok ál tal el lá tan dó fe la da to kat. A tu do má nyos tiszt -

vi se lői kar kap csán pél dá ul pon to san de fi ni ál ta a tu do má nyos szak mun ka fo gal mát: 

„a le vél tár ban az anyag nak ren de zé se, rend sze res ta nul má nyo zá sa, is mer te té se, ki -

adá sa és a ku ta tók nak út ba i ga zí tá sok kal va ló el lá tá sa; a könyv tár ban a bel- és kül -

föl di iro da lom leg ki vá lóbb ter mé ke i nek, köny vek nek és fo lyó ira tok nak vé tel re, il let ve 

elő fi ze tés re ki sze me lé se, a mű vek nek tu do mány sza kok ba va ló be osz tá sa, ka ta lo gi zá -

lá sa és az ol va só kö zön ség nek fel vi lá go sí tás sal, ta náccsal va ló el lá tá sa; mú ze u mok ban 

az anyag gya ra pí tá sa és e ré ven a gyűj te mény terv sze rű ki épí té se, az egyes tár gyak 

tu do má nyos meg ha tá ro zá sa, is mer te té se és pub li ká lá sa, fel ál lí tá sa, ta nul sá gos és íz lé -

ses szem lél te té se, mú ze u mi ka ta ló gu sok ké szí té se és a gyűj te mény anya gá ból idő sza ki 

vál ta ko zó ki ál lí tá sok ren de zé se”. Az in do ko lás ki emel te azt is, hogy a gyűj te mény 

anya gá val össze füg gés ben nem ál ló tu do má nyos mun ka vég zé se a hi va ta los idő 

tar ta ma alatt és a hi va ta los te en dők ro vá sá ra nem he lye sel he tő. Az elő ter jesz tő  

a tu do má nyos mun ka ter mé sze té ből ve zet te le a tu do má nyos kar vo nat ko zá sá ban 

kö te le ző tu do má nyos mi nő sí tés (dok to rá tus) kí vá nal mát. Ezen el ső sor ban böl csé -

sze ti ka ron, szel lem- vagy ter mé szet tu do má nyok ból meg szer zett, vagy az Or szá gos 

Le vél tár ese té ben jog- és ál lam tu do má nyi dok to ri fo ko za tot ér tett, il let ve ter mé szet -
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tu do má nyi gyűj te mé nyek ese té ben el fo gad ta a mér nö ki vagy az or vos tu do má nyi 

vég zett sé get is. A tu do má nyos mi nő sí tést a mi nisz ter sze rint azért kell ilyen szi go -

rú an elő ír ni, hogy meg aka dá lyoz zák a di let táns ele mek köz gyűj te mé nyek ben tör té nő 

meg je le né sét (pon to sab ban az in téz mé nyek ilyen ele mek kel tör té nő „el árasz tá sát”). 

A mű vé sze ti gyűj te mé nyek kü lön le ges hely ze té re te kin tet tel, ezek ben még is meg 

kell en ged ni „mű ér zék kel és fi nom íz lés sel bí ró egyé nek” al kal ma zá sát is. A mi nisz ter 

ál lás pont ja sze rint a di let táns elem „be tö rés”-ének meg fe le lő gá tat szab az a ren -

del ke zés, hogy az ilyen ál lás he lyek össz lét szá ma gyűj te mény egye te mi szin ten leg -

fel jebb tíz le het, és al kal mas sá gu kat sza ki ro dal mi vagy gya kor la ti mű kö dés sel kell 

iga zol ni uk. A szak al kal ma zot tak má so dik cso port já ra (tu do má nyos és mű sza ki 

segéd sze mély zet) vi szont ál ta lá nos ér vé nyű mi nő sí tést elő ír ni nem le het, ezért az 

ez zel kap cso la tos kér dé se ket szak mák ra le bont va a rész le tes sza bály za tok ban kell 

ren dez ni. A köz igaz ga tá si sze mély zet mi nő sí té sé re vo nat ko zó an pe dig az ál la mi al -

kal ma zot tak ra ér vé nyes sza bá lyo kat kell irány adó nak te kin te ni. A lét szám egye sí -

té sé vel, pon to sab ban a há rom al kal ma zot ti cso port gyűj te mény egye te mi szin ten 

tör té nő egy be vo ná sá val az elő ter jesz tő azt a szán dé kát kí ván ta va ló ra vál ta ni, hogy 

az elő me ne te li rend ki szá mít ha tó vá ala kul jon, il let ve az egyes al kal ma zot tak egyik 

köz gyűj te mény ből a má sik ba tör té nő át he lye zé se le he tő vé vál jon. Et től kezd ve 

ugyan is a lét szá mot és sze mély ze tet a Ta nács elő ter jesz té se az egyes in téz mé nyek 

kö zött a mi nisz ter oszt hat ta el, sőt egyes sze mé lyek nek tu do má nyos meg bí za tá so -

kat is ad ha tott, biz to sít va ez zel a na gyobb tu do má nyos vál lal ko zá sok ban tör té nő 

rész vé tel le he tő sé gét.147 A tör vény ja vas lat ál ta lá nos, majd rész le tes vi tá já ban Usetty 

Fe renc (1878–1923) kép vi se lő azt ja va sol ta, hogy ne csak a dok to rá tus, ha nem  

a kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél is „mi nő sít sen”. A rész le tes vi tá ban vé gül a köz ok ta -

tás ügyi bi zott ság elő adó já nak, Ba ra bás Sa mu nak ja vas la tá ra el fo gad ták, hogy a tör -

vény élet be lé pé sét kö ve tő öt éven be lül kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél lel is ki ne ve -

zést le hes sen nyer ni a tu do má nyos tiszt vi se lők kö zé.148 

A tör vény több lép cső fok ból ál ló, össze tett ki ne ve zé si rend szert ve ze tett be (5. §). 

A je lö lést a kez dő ál lá sok be töl té sé nél pá lyá zat el őz te meg, ame lyet a Ta nács el nö ke 

írt ki. Ma ga a je lö lé si fo lya mat az érin tett in téz mény ve ze tő jé nek kez de mé nye zé -

sé re („előadmány”) in dult meg (kez dő ál lá sok ese té ben a szak má já nál fog va érin tett 

egye te mi ta nár ral kö zö sen). A je lö lés re ál ta lá ban a szak ta nács volt jo go sult, le szá -

mít va az egyes in téz mé nyek és a Nem ze ti Mú ze um tá ra i nak ve ze tő it, mert ese tük ben 

a je lö lés az Igaz ga tó ta nács ha tás kö ré be ke rült. A szak ta nács je lö lé sé vel szem ben az 

érin tett in téz mény ve ze tő vé tót emel he tett. A ki ne ve zés, il let ve a ki ne ve zés re az ál -

lam fő nek tör té nő elő ter jesz tési jo ga a mi nisz tert il let te meg, aki azon ban ezt a ja -

vas la tot vissza uta sít hat ta (te hát sze mé lyi vál toz ta tást nem esz kö zöl he tett, vi szont 

a má so dik in téz mény ve ze tői vé tó után már sza ba don dönt he tett: meg kap ta a ki ne -
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ve zés, il let ve a ki ne ve zés re tör té nő elő ter jesz tés tel jes jog kö rét). Fon tos azt meg -

je gyez ni, hogy az egyéb köz igaz ga tá si al kal ma zot ta kat (a köz igaz ga tá si ke ze lő ket 

és al tisz te ket) a mi nisz ter az érin tett in téz mény ve ze tő jé nek ja vas la tá ra a Ta nács 

köz re mű kö dé se nél kül ne vez te ki. 

Az al kal ma zot tak meg fe le lő ki vá lasz tá sát tu do má nyos mi nő sí tés meg kö ve te lé se 

mel lett a meg fe le lő sze lek ci ó ra ala pí tott ki ne ve zé si rend szer szol gál ta. A bo nyo lult 

rend szer ugyan is több szö rös szű ré si le he tő sé get biz to sí tott an nak ér de ké ben, hogy 

egy adott ál lás hely re a leg meg fe le lőbb pá lyá zót tud ják ki vá lasz ta ni. A kez dők ese -

té ben mind ez pá lyá zat, majd en nek alap ján „előadmány” és je lö lés, más ese tek ben 

egy faj ta elő lép te té si rend szer ke re té ben: „előadmány” és je lö lés alap ján tör tén he tett 

meg. Kü lö nö sen a kez dők ese té ben ér de kes az egye te mi sze rep vál la lás, hi szen a tu -

dós kép zés és -után pót lás je gyé ben a rész ve vő pro fesszor tól azt vár ták, hogy a pá -

lyá zót tu do má nyos ké pes sé gei alap ján vé le mé nyez ze, mi nő sít se, ez ál tal „mód já ban 

lesz iga zán ki vá ló nö ven dé ke it egye ne sen sze mi ná ri u má nak dol go zó asz ta lá tól nagy 

kul tu rá lis in téz mé nye ink tu do má nyos lég kö ré be át ve zet ni”. A mi nisz ter sze rint a ma -

ga sabb ál lá sok ra tör té nő ki ne ve zé sek nél már nem szük sé ges az egye te mi ta nár ilyen 

sze rep vál la lá sa, mert az in téz mény ve ze tő jé től el vár ha tó, hogy al kal ma zot ta it is mer -

je, al kal mas sá gu kat fel mér je. Míg alap eset ben a je lö lés re szak ta ná csi ke re tek ben 

ke rül he tett sor, ad dig a ve ze tők ese té ben az Igaz ga tó ta nács kap ta meg ezt a jog kört. 

En nek oka az elő ter jesz tő sze rint az, hogy a ve ze tő fő tiszt vi se lő ki ne ve zé se kor 

nem csak a szak tu dást, ha nem a kü lö nös egyé ni ki vá ló sá got, az ad mi niszt rá ci ó ra 

való rá ter mett sé get is vizs gál ni kell, ezért er re a rész ben a társ in té ze tek ve ze tő i -

ből ál ló Igaz ga tó ta nács al kal ma sabb. Az ön kor mány za ti el ven fel épí tett ki ne ve zé si 

rend szer eset le ges mű kö dés kép te len sé gét (ér vé nyes je lö lés hi á nyá ban ál lás hely 

be tölt he tet len sé ge) az elő ter jesz tő az zal a ki se gí tő ren del ke zés sel ja va sol ta ki kü -

szö böl ni, hogy a két sze res in téz mény ve ze tői vé tó ese té ben a ki ne ve zés, il let ve az 

elő ter jesz tés jo ga vissza há ram lott a szak mi nisz ter re.149 

A mi nő sí té sen túl a szak al kal ma zot tak szá má ra a tör vény gya kor la ti tan fo lya mon 

tör té nő rész vé telt és szak vizs ga le té te lét ír ta elő (6. §). Ez a kö te le zett ség vo nat -

ko zott mind azok ra a tu do má nyos tiszt vi se lők re, aki ket a tör vény ha tály ba lé pé se 

előtt há rom éven be lül, il let ve azt kö ve tő en ne vez tek ki. Aki en nek a kö te le zett sé -

gé nek két éven be lül nem tett ele get, el bo csá tot ták. A tu do má nyos és a mű sza ki 

segéd sze mély zet gya kor la ti kép zé sét – a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján – vi szont 

a szer ve ze ti sza bály za tok ban kel lett ren dez ni.150 

A tör vény ja vas lat in do ko lá sa sze rint az el mé le ti mi nő sí tés mel lett leg alább 

ennyi re hang sú lyo san kell fi gye lem be ven ni a gya kor la ti ké pe sí tést, ame lyet a szak -

mi nisz ter ál tal szer ve zett tan fo lyam el vég zé sé vel és zá ró vizs ga le té te lé vel le het 

meg sze rez ni. Klebelsberg szá má ra ezek nek a kép zé sek nek a min tá ja fran cia or szá gi: 

a le vél tá ro sok és könyv tá ro sok szá má ra szer ve zett École des Chartes, és a mu ze o -
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ló gu sok szá má ra biz to sí tott École du Louvre. Ilyen kép zé sek a mi nisz ter vé le mé nye 

sze rint Ma gyar or szá gon is el in dít ha tó ak az in téz mé nyek bá zi sán kül ső erők be vo -

ná sá val, cse kély anya gi rá for dí tás sal. A tu do má nyos se géd sze mély zet gya kor la ti 

ké pe sí té sé vel kap cso la tos kér dé se ket vi szont nem a tör vény ben, ha nem a bel ső sza -

bály za tok ban kell ren dez ni. 

A tör vény két fon tos, a szak mai mun ka ér té ke lé sé vel kap cso la tos fo gal mat ve -

ze tett be: a med dő sé get és a meg fér he tet len sé get (7. §). Med dő nek kel lett te kin te ni 

azt a tu do má nyos mun ka tár sat, aki a gond ja i ra bí zott gyűj te mény anya gá nak tu do -

má nyos fel dol go zá sa te rén hu za mo sabb időn ke resz tül nem fej tett ki ered mé nyes 

te vé keny sé get. Meg fér he tet len nek mi nő sült az a mun ka társ, aki az in téz mény bel ső 

bé ké jét olyan mér ték ben bon tot ta meg, hogy az a mun ka tár sa i val tör té nő ered mé -

nyes együtt mű kö dést ellehetetlenítette. A med dő ség és a meg fér he tet len ség meg -

ál la pí tá sá ra a Ta nács (ke be lé ben: szak ta nács) volt jo go sult, ezt kö ve tő en en nek elő -

ter jesz té sé re a mi nisz ter meg tet te a szük sé ges mun kál ta tói in téz ke dé se ket. 

A tör vény ja vas lat a mi nisz ter be avat ko zá si le he tő sé ge it az in téz mé nyek na pi 

éle té be je len tő sen csök ken tet te, ugyan ak kor bi zo nyos ese tek ben szük sé ges nek tűnt 

az al kal mat lan mun ka tár sak el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó ön kor mány za ti el já rás rész -

le tes sza bá lyo zá sa. Ez ugyan is két ok ból tör tén he tett meg – med dő ség (tu do má nyos 

ter mé ket len ség) és meg fér he tet len ség (össze fér he tet len ség) mi att –, a tény meg ál -

la pí tá sa ön kor mány za ti ke re tek kö zött tör tén he tett meg. A tu do má nyos ter mé ket -

len ség meg bé nít ja az in téz mény mű kö dé sét, aho gyan az össze fér he tet len ség is, 

hiszen bé két len sé get, konf lik tust szít. Ezek ben az ese tek ben azon ban a ja vas lat 

sze rint nem ha gyo má nyos fe gyel mi el já rást in do kolt le foly tat ni, mert az az ilyen 

sze mé lyek el tá vo lí tá sá ra nem al kal mas, ha nem egy pár tat lan szak ta ná csi el já rást, 

amely nek so rán ja vas la tot tesz nek a mi nisz ter nek az érin tett sze mély sza bály sze rű 

el bo csá tá sá ra („el bá nás”).151 Pakots Jó zsef (1877–1933) kép vi se lő az egész tör vény -

sza kasz el ha gyá sát ja va sol ta, mert sze rin te a med dő ség gel kap cso la tos ál ta lá nos 

ren del ke zés csak fe les le ge sen kor lá toz za a szak al kal ma zot ta kat te vé keny sé gük ben 

és sér ti a tu do mány sza bad sá gát. Úgy vél te, egy tu dós mun ká ját nem le het éven -

ként mi nő sí te ni, hi szen a nagy mű vek el ké szí té se hosszabb (többéves) fe la dat.  

A med dő ség és a meg fér he tet len ség kap csán a rész le tes vi tá ban Kiss Meny hért 

kép vi se lő is sú lyos kri ti ká val il let te a tör vény ja vas lat nor ma szö ve gét. Ál lás pont ja 

sze rint ugyan is ki vá ló tu dó sok le het nek össze fér he tet le nek, mi köz ben nem egy ér -

tel mű a meg fér he tet len ség nek szö veg ben fog lalt kri té ri u ma, elő for dul hat, hogy riva -

li zá ló tu dó sok egy más el len for dít ják ezt a fegy vert. A med dő ség kap csán pe dig azt 

je gyez te meg, hogy az iga zán nagy tu dó sok sze rin te rit kán pub li kál nak. Klebelsberg 

er re azt vá la szol ta, hogy az adott in téz mény ve ze tő je meg tud ja ítél ni mun ka tár sa 

tu do má nyos te vé keny sé gét, rá adá sul a gyűj te mény egye te mi tiszt vi se lő nek „a könyv -

tár ban könyv tá ri mun kát kell vé gez nie, a le vél tár ban le vél tá ri mun kát, a mú ze um ban 

pe dig mú ze u mi mun kát”.152 Klebelsberg ugyan is nem csak a ku ta tást, cik kek és köny -
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151   NI 1922/2, 22. A kor szak fe gyel mi el já rá si gya kor la tá hoz: MAGYARY: i. m. (1942/1998), 595–599. Ld. 
még: KMETY: i. m. (1926), 445–446., TŐKÉCZKI: i. m. (1994), 36. 

 
152   A nem zet gyű lés 39. ülé se (1922. au gusz tus 18.): NN 1922/3, 348–351. 



vek írá sát ér tet te „tu do má nyos mun ka” alatt, ha nem min den, a köz gyűj te mé nyek -

ben fo lyó bel ső szak mun kát, a tu laj don kép pe ni el sőd le ges fel dol go zást (azo no sí tás, 

meg ha tá ro zás, nyil ván tar tás ba vé tel, rak tár ban el he lye zés stb.) is.153 

A gyűj te mény egye tem égi sze alá vont tu do má nyos mun ka tár sak fog lal koz ta tá -

sá nak fel ső kor ha tá rát a tör vény a 70. élet év ben szab ta meg, de et től a mi nisz ter 

– „a ma gyar tu do má nyos ság ki ma gas ló alak jai” ese té ben – a Ta nács elő ter jesz té sé -

re el tér he tett: eb ben az eset ben a ked vez mény ben ré sze sült sze mély mint egy eme -

ritus („ki ér de me sült”) mun ka társ ként „számfelettivé” vált, és ál lás he lyét egyéb ként 

be tölt het ték (8. §). 

A sza bá lyo zást Klebelsberg egy részt a bí ró sá gok min tá já ra kí ván ta be ve zet ni, 

más részt ha tá ro zot tan utalt ar ra, hogy a né met egye te mek ezt a gya kor la tot kö ve -

tik ki ér de me sült egye te mi ta ná ra ik ese té ben.154 

Kü lön sza kasz ren dez te az Or szá gos Le vél tár mű kö dé sét (9. §), hi szen a ko ráb ban 

a Be lügy mi nisz té ri umhoz tar to zó köz gyűj te mény nek sok ha tó sá gi ügy ben (pél dá ul 

ne mes sé gi ügyek, ma gyar ál lam nak adan dó szak vé le mé nyek stb.) kel lett köz re mű -

köd nie, ezek azon ban tár gyunk szem pont já ból ke vés bé lé nye ge sek. Min den est re  

a tör vény szö ve ge zé sé ben tet ten ér he tő Klebelsberg azon szán dé ka, hogy erő sít se 

az in téz mény tu do má nyos pro fil ját; ezt szol gál ta az is, hogy az in téz mény ál tal al kal -

ma zott szol gál ta tá si dí jak ból be folyt össze get (Or szá gos Le vél tá ri Alap) a le vél tár 

tu do má nyos cél ja i ra kel lett for dí ta ni.155 

A Gyűj te mény egye te met al ko tó köz gyűj te mé nyek kö zött volt egy, amely nek 

vonat ko zá sá ban a tör vény nem lép he tett ha tály ba: az Egye te mi Könyv tár (10. §). 

Er re va ló te kin tet tel a jog al ko tó fon tos nak tar tot ta rög zí te ni, hogy ezen in téz mény 

vo nat ko zá sá ban a tör vény csak ak kor lép ha tály ba, ha ah hoz a Ki rá lyi Ma gyar Páz -

mány Pé ter Tu do mány egye tem hoz zá já rul. 

Klebelsberg nem vé let le nül volt óva tos az Egye te mi Könyv tár kap csán. Ahogy  

a mi nisz te ri in do ko lás ban fo gal ma zott: „mi vel egy rész ről az egye tem meg hall ga tá sa 

nél kül az ügyet jólszerzett jo gok ra va ló te kin tet tel el dön te ni még tör vény ho zá si úton 

sem len ne mél tá nyos, más fe lől a nagy gyűj te mé nyek igaz ga tá sá nak re form ja sür gős, 

azért vá laszt ja a ja vas lat azt a meg ol dást, il let ve ik tat ja be e sza kasz ba azt a zá ra -

dé kot, hogy a tör vény a könyv tár ra csak ab ban az eset ben nyer al kal ma zást, ha eh -

hez az egye tem hoz zá já rul”. A jog fenn tar tás kö vet kez té ben az Egye te mi Könyv tár 

gya kor la ti lag ki ma radt a Gyűj te mény egye tem ből, ugyan is az egye tem er re hi va tott 

tes tü le tei a tör vény ki hir de té se után an nak fel té tel nél kü li el fo ga dá sát el uta sí tot -

ták. Hosszas egyez te té sek kez dőd tek az egye tem és a Gyűj te mény egye tem kö zött, 

azon ban ezek nem ve zet tek ered mény re. Az ügyet vé gül ad acta tet ték, de en nek 
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153   Ld. még (gyűj te mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka, i. m. (1990), 
142–143., to váb bá: HÓMAN: i. m. (1927/1938), 382–385. 

 
154   NI 1922/2, 22–23. Vö.: KMETY: i. m. (1926), 446. 
 
155   Klebelsberg a Ma gyar Or szá gos Le vél tár hely ze té ről (gyűj te mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): 

Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka, i. m. (1990), 143–145. Ld. még: KMETY: i. m. (1926), 446., MEZNERICS – 
TORDAY: i. m. (1937), 385., TŐKÉCZKI: i. m. (1994), 38., LA KOS: i. m. (2009), 295., MIKÓ: i. m. (2009), 325. 



az lett a kö vet kez mé nye, hogy a könyv tár nem ré sze sült ab ban a fi nan szí ro zás ban, 

ame lyet a Gyűj te mény egye tem tag ja ként meg kap ha tott vol na.156 

A ve gyes és át me ne ti ren del ke zé sek kö zött (11. §) is mé tel ten rög zí tet ték, hogy 

az egyes sza bály za tok meg al ko tá sá ra, pon to sab ban mi nisz ter nek tör té nő elő ter jesz -

té sé re a Ta nács jo go sult, de az el ső sza bály za tot még a mi nisz ter al kot hat ta meg.157 

Más részt az ál ta la ki ne ve zett ta gok ese té ben el ső al ka lom mal még nem kel lett a Ta -

nács je lö lé sét kér nie. Kü lö nö sen is fon tos vi szont az a kö te le zés, hogy a tör vény 

elő ír ta a mi nisz ter szá má ra, hogy a vi dé ki köz gyűj te mé nyek hely ze té nek ren de zé -

sé ről kü lön tör vényt ter jesszen a nem zet gyű lés elé. 

A tör vény nem vé let le nül tar tal ma zott egy faj ta kö te le zést a vi dé ki köz gyűj te mé -

nyek hely ze té nek ren de zé sé re be nyúj tan dó tör vény ja vas lat ról. Ma ga Klebelsberg 

Kuno mi nisz ter is tud ta, hogy a ma gyar köz gyűj te mé nyi, mú ze u mi rend szer mű kö -

dé se nem tel jes a vi dé ki gyűj te mé nyek nél kül. Ezért fo gal ma zott így a tör vény ja -

vas lat mi nisz te ri in do ko lá sá ban: „A vi dé ki köz gyűj te mé nyek, kü lö nö sen a vi dé ki mú -

ze u mok ügye, tör vény ho zá si ren de zést igé nyel. Egy sé ges or szá gos mú ze u mi po li ti ka 

szem pont já ból ar ra kell tö re ked ni, hogy szer te szór va ne pár túl zsú folt, de ke vés sé 

láto ga tott szo ba kép vi sel je a vi dé ki köz gyűj te mény fo gal mát, ha nem egész vi dé kek 

anya gát fel öle lő re gi o ná lis köz gyűj te mé nyek jöj je nek lét re élü kön egy-egy olyan szak -

sze rű tiszt vi se lő vel, aki ten ni va ló it fő hi va tás- és nem mel lék fog lal ko zás kép pen lát ja 

el.”158 Rá adá sul a gyűj te mény egye te mi tör vény rész le tes vi tá já ban Kiss Meny hért 

kép vi se lő kü lön is fe le lős ség re von ta a mi nisz tert. Ál lás pont ja sze rint ugyan is hi -

ány zik a Gyűj te mény egye tem pil lé rei kö zül a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos 

Fő fel ügye lő sé ge (MKOF), amely nek ke re té ben a lét re hoz ni ter ve zett hez ha son ló, 

szak em be rek ből és tu dó sok ból ál ló ta nács mű kö dött, és az a bu da pes ti, va la mint  

a vi dé ki mú ze u mok szá má ra va ló di szak mai prog ra mot dol go zott ki. A vi dé ki mú -

ze u mok és könyv tá rak irá nyí tá sa és fenn ma ra dá sa szem pont já ból ez az in téz mény 

meg ha tá ro zó je len tő sé gű, ezért ja va sol ta, hogy ve gyék fel a Gyűj te mény egye te met 

al ko tó in téz mé nyek kö zé. Klebelsberg ez zel nem ér tett egyet, az MKOF ad mi niszt ra -

tív szerv és nem köz gyűj te mény, ha tás kö re a vi dé ki köz gyűj te mé nyek re ter jed ki, 

ezek kel pe dig a tör vény ja vas lat nem fog lal ko zik, ezért tart ja szük sé ges nek kü lön 

tör vény elő ké szí té sét.159 Ez a vi ta ép pen ség gel ar ra mu ta tott rá, hogy a gyűj te -

mény egye te mi tör vény csak a bu da pes ti nagy köz gyűj te mé nyek hely ze tét kí ván ta 

ren dez ni, ezért nem te kint he tő át fo gó mú ze u mi, az az ága za ti tör vény nek. En nek  

a be nyúj tá sá ra hat év vel ké sőbb ke rült sor. 
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156   NI 1922/2, 24., KMETY: i. m. (1926), 445., MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 381., FABÓ Edit – KAKASY 
Ju dit: Az Egye te mi Könyv tár a szá zad for du ló tól a má so dik vi lág há bo rú ig (1899–1945) = Az Egye te mi 
Könyv tár tör té ne te és gyűj te mé nyei. Szerk. SZÖ GI Lász ló, Bp., ELTE Eötvös Ki a dó, 2008, 107–109. Az 
egye tem erős au to nó mi á ja ko moly gá tat je len tett a ko ra be li kul túr po li ti ka el kép ze lé se i nek meg va ló sí -
tá sá ban: Magyary Zol tán, i. m. (2000), 30–31. Klebelsberg kü lö nö sen a nagy könyv tá rak ese té ben lá tott 
gyűj tő kö ri prob lé má kat, fe les le ges po csé ko lást, ezért tar tot ta szük sé ges nek az in teg rá ci ót (gyűj te -
mény el nö ki meg nyi tó, 1922. no vem ber 18.): Tu do mány, kul tú ra, po li ti ka, i. m. (1990), 148–149. 

 
157   A sza bály zat meg al ko tá sá ra a 4200/1922. V.K.M. sz. ren de let tel ke rült sor: KMETY: i. m. (1926), 445., 

MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 382. 
 
158   NI 1922/2, 25. A Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csát és Fő fel ügye lő sé gét pénz ügyi okok ból 

1922-ben szün tet ték meg: HÓMAN: i. m. (1927/1938), 378. 
 
159   A nem zet gyű lés 39. ülé se (1922. au gusz tus 18.): NN 1922/3, 345–346. 



Az el ső ma gyar köz gyűj te mé nyi tör vény meg szü le té se 
 

Az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem be fog lalt köz gyűj te mé nyek szer ve ze ti és 

sze mély ze ti vi szo nya it nagy ala pos ság gal ren dez te az 1922-es tör vény. Ugyan ak kor 

a töb bi, el ső sor ban vi dé ki in téz mény hely ze te is igé nyel te a tör vé nyi szin tű sza bá -

lyo zást. Hóman Bá lint egy 1927-es ta nul má nyá ban így jel le mez te a vi dé ken ki ala kult 

mú ze u mi hely ze tet: „A nép könyv tá rak kal egy ad mi niszt ra tív szer ve zet ben egye sült 

pro vin ci á lis mú ze u mok el sza kad tak az irá nyí tá suk ra hi va tott nagy köz gyűj te mé nyek -

től, ki kap cso lód tak a tu do má nyos mun ka kö zös ség ből és egy ol da lú an köz mű ve lő dé si 

irány ba fej lőd nek. Mi vel azon ban köz mű ve lő dé si fe la da ta i nak, nép ne ve lő ha tá sá nak 

csak a tu do má nyos ala pon ál ló mú ze um tud meg fe le lni, a tu do má nyos szem pon tok 

mel lő zé se mi att több vi dé ki mú ze u munk – akár csak a né met Volks- und Heimats -

museumok egy ré sze – ré gi rit ka ság tá rak ra em lé kez te tő korcs in téz ménnyé fej lő dött 

vissza. Emel lett a túl haj tott lo kál pat ri o tiz mus és jo go su lat lan egyé ni am bí ci ók ered -

mé nye kép pen nem egy fej lő dés re kép te len, ap ró zug mú ze um ke let ke zett, me lyek nek 

fenn tar tá sát és más élet ké pes in téz mé nyek ro vá sá ra va ló fej lesz té sét sem tu do má -

nyos, sem köz mű ve lő dé si szem pon tok nem in do kol hat ják.”160 

Az 1922-es el vek és sza bá lyo zás ki tel je sí té se ér de ké ben nyúj tot ta be 1928-ban 

Klebelsberg Kuno kul tusz mi nisz ter az im már va ló ban ága za ti nak te kint he tő tör -

vény ja vas la tát, ame lyet hosszas tár gya lá sok után 1929-ben fo gad tak el. A mú ze um-, 

könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé se i ről szó ló 1929. évi XI. tör vény -

cikk (a to váb bi ak ban: köz gyűj te mé nyi tör vény) több volt mint mú ze u mi törvény, 

hi szen rész le te sen fog lal ko zott a könyv tá rak kal és le vél tá rak kal, a ré gé sze ti örök -

ség vé de lem mel, a kul tu rá lis ja vak vé del mé vel és a nyom dai ter mé kek ből be szol -

gál ta tan dó kötelespéldányokkal is. Mo nog rá fi ám tár gya szem pont já ból azon ban 

elsőd le ge sen a mú ze u mi ren del ke zé sek (I–II. fe je zet), il let ve rész le ge sen a ré gé sze ti 

örök ség vé de lem re és a kul tu rá lis ja vak ra vo nat ko zó sza bá lyo zás (III. fe je zet) ki emelt 

je len tő sé gű. A tör vény ja vas lat ere de ti cí me „A mú ze um-, le vél tár- és könyv tár ügy 

né mely kér dé se i nek ren de zé sé ről” volt, de ez a köz ok ta tás ügyi bi zott ság ja vas la tá ra 

mó do sult. A Fel ső ház egyes szak bi zott sá gai je len té sük ben mó do sí tá so kat ja va sol -

tak, eze ket a Fel ső ház el fo gad ta, és meg küld te a Kép vi se lő ház nak, amely az újabb 

tár gya lás so rán el fo gad ta a mó do sí tott szö ve get.161 
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160   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 379. 
 
161   A mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé se i ről szó ló 1929. évi XI. tör vény cikk: 

Ma gyar tör vé nyek. 1929. évi tör vény cik kek. Jegy ze tek kel el lát ta TÉRFY Gyu la. (Codex Hungaricus. Ma -
gyar Tör vé nyek. Az al kal ma zás ban le vő ma gyar tör vé nyek gyűj te mé nye.) Bp., Révai Test vé rek Iro dal -
mi In té zet Rész vény tár sa ság, [1930], (a to váb bi ak ban: CJH 51), 107–126. A val lás- és köz ok ta tás ügyi 
mi nisz ter ál tal be nyúj tott tör vény ja vas lat in do ko lás sal (474. szá mú iro mány): KI 1927/7, 402–428.,  
a köz ok ta tás ügyi bi zott ság je len té se a tör vény ja vas lat ról, mó do sí tott szö ve ge zés sel (506. szá mú iro -
mány): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. IX. kö tet. 
Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. 
Iro má nyok. IX.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1928, (a to váb bi ak ban: KI 1927/9), 17–32., 
a Fel ső ház köz ok ta tás ügyi bi zott sá gá nak je len té se a tör vény ja vas lat ról, mó do sí tá sok kal (219. szá mú 
iro mány): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés Fel ső há zá nak iro má nyai. VII. kö tet. 
Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Fel ső ház. Iro -
má nyok. VII.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1929, (a to váb bi ak ban: FI 1927/7), 476–479., 
a Fel ső ház köz jo gi és tör vény ke zé si bi zott sá gá nak je len té se a tör vény ja vas lat ról, mó do sí tá sok kal (220. 



A mi nisz te ri in do ko lás a tör vény ja vas lat szük ség sze rű sé gét és idő sze rű sé gét 

azzal ma gya ráz ta, hogy eled dig hi ány zott a köz gyűj te mé nyek vo nat ko zá sá ban az 

egy sé ges kul túr po li ti kai prog ram és a terv sze rű köz pon ti irá nyí tás. A mú ze u mok és 

a könyv tá rak fej lő dé se nagy ban füg gött az ak tu á lis ve ze tő sze mé lyé től, vi dé ken lel kes 

ma gán sze mé lyek től, tár sa dal mi cso por tok tól. A vi dé ki köz gyűj te mé nyek egye net len 

fej lő dé se, szer ve ze ti és tu do má nyos kér dé se ik nek öt let sze rű meg ol dá sai sok szor 

egyé ni és par ti ku lá ris ér de kek re ve zet he tők vissza. Mind ez terv sze rűt len ség hez, 

egyéb ként élet ké pes in téz mé nyek sor va dá sá hoz és „zug in téz mé nyek” ke let ke zé sé -

hez ve ze tett. A Ta nács köz tár sa ság óta újabb szak- és em lék mú ze u mok ala pí tá sá nak 

gon do la ta me rült fel, ezek az ala pí tást szor gal ma zók el gon do lá sa sze rint rend sze -

rint a Nem ze ti Mú ze um anya gá nak „meg dézs má lá sá val”, gyűj te mé nye i nek cson kí -

tá sá val, ku ta tá si és ása tá si jo ga i nak csor bí tá sá val jön né nek lét re. Az or szá gos köz -

gyűj te mé nyek va ló sá gos vé del mi har cot vív nak ezek el len a med dő, gyö kér te len és 

rend szer te len ter vez ge té sek el len. A köz pon ti irá nyí tás hi á nya mi att szabályozat-

lanok a gyűj tő kö ri és gyűj tő te rü le ti kér dé sek, és ez gya kor ta ve zet az or szá gos és 

or szá gos, az or szá gos és vi dé ki, va la mint a vi dé ki és vi dé ki in téz mé nyek kö zöt ti 

össze üt kö zé sek hez. A ki ala kult hely zet or vos lá sá ra az el ső lé pés az or szá gos köz -

gyűj te mé nyek mű kö dé sét ren de ző gyűj te mény egye te mi tör vény volt, amely ki fe -

je zet ten fel kér te a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz tert, hogy a vi dé ki köz gyűj te -

mé nyek hely ze té nek ren de zé se ér de ké ben kü lön tör vény ja vas la tot nyújt son be. 

Je len tör vény ja vas lat cél ja ép pen ezért a fej lő dés re ké pes köz gyűj te mé nyek terv -

sze rű köz pon ti irá nyí tá sá nak meg te rem té se, a cél tu da tos fej lő dés elő se gí té se az 

álla mi fe lü gye let rend sze ré nek ki épí té sé vel. Mind eh hez szer ve sen csat la ko zik a mu -

ze á lis ér té kek vé del mé nek ügye, ne ve ze te sen ezen em lé kek fel ku ta tá sá nak és  

a ma gán kéz ben lé vő em lé kek (ko ráb ban: „in gó mű em lé kek”) vé del mé nek – mai szó -

val: a ré gé sze ti örök ség vé de lem nek és a kul tu rá lis ja vak nak – ügye.162 Klebelsberg 

az ál ta lá nos vi tá ban ma ga is han goz tat ta, hogy tör vény ja vas la ta egy kul túr po li ti -

kai kó dex ré sze, hi szen az elő ter jesz tés el fo ga dá sa ese tén az új tör vény a gyűj te -

mény egye te mi tör vénnyel együtt a ma gyar mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügyet  

a ma ga egé szé ben fog ja sza bá lyoz ni. A mi nisz ter kü lön is meg em lé ke zett mun ka -

tár sa i ról, Hóman Bá lint ról és Magyary Zol tán ról, akik köz re mű köd tek a ja vas lat 

kidol go zá sá ban.163 

A köz gyűj te mé nyi tör vény vi lá gos meg ha tá ro zást (1. §) adott az zal, hogy elő ír -

ta, csak a szak mi nisz ter ál tal an nak mi nő sí tett mu ze á lis vagy könyv tá ri gyűj te mény 

le he tett köz gyűj te mény. 
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szá mú iro má nya): uo., 480–483., a tör vény ja vas lat kép vi se lő há zi mó do sí tott szö ve ge (651. szá mú iro -
mány): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak iro má nyai. XV. kö tet. 
Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére összehivott Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. 
Iro má nyok. XV.) Bp., Pes ti Könyv nyom da Rész vény tár sa ság, 1929, 15–27., a köz ok ta tás ügyi bi zott ság 
je len té se a mó do sí tott szö veg ről (653. szá mú iro mány): uo., 34–35. 

 
162   KI 1927/7, 415–418. Ld. még: HÓMAN: i. m. (1927/1938), 400–401., KOREK: i. m. (1988), 109–110., 

TŐKÉCZKI: i. m. (1994), 35., GÁL: i. m. (2016), 113., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 37. 
 
163   Az or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 141. ülé se (1928. már ci us 8.): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére hir de -

tett Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Ki len ce dik kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-
ére hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. IX.) Bp., Athenaeum Iro dal mi és Nyom -
dai Rész vény tár su lat, 1928 (a to váb bi ak ban: KN 1927/9), 376. 



Bár a mi nisz te ri in do ko lás a ma gyar köz gyűj te mé nyek fe la da tát el ső sor ban a tu -

do mány sa já to san ma gyar anya gá nak, a ma gyar föld és a ma gyar szel lem ter mé kei -

nek és tör té ne ti be csű em lé ke i nek cél tu da tos gyűj té sé ben, meg őr zé sé ben, rend sze -

re zé sé ben és fel dol go zá sá ban, il le tő leg köz hasz ná lat ra bo csá tá sá ban lát ta – te hát  

a szak mai te vé keny sé get pro vin ci á lis-nem ze ti ke re tek kö zé kí ván ta szo rí ta ni –, 

még is el is mer te, hogy be kell kap cso lód ni a nem zet kö zi tu do má nyos fo lya ma tok ba, 

sőt köz gyűj te mé nye ink nek a szak tu do mány, a mű vé szet és a köz mű velt ség szem -

pont já ból je len tős ide gen anya got is gyűj te ni ük kell: ez ál tal ör ven de te sen (új ra) meg -

nyitot ta a kis ka put a nagy eu ró pai mú ze u mok ra jel lem ző uni ver za liz mus előtt. Az 

in do ko lás kü lön alá húz za, hogy a tör vény szö ve ge zé se kor tar tóz kod tak a „köz gyűj -

te mény” fo gal má nak ren del te tés és cél alap ján tör té nő meg ha tá ro zá sá tól, mi vel ez 

a min den ko ri tu do má nyos fel fo gás ból kö vet ke zik, így azt ki zá ró lag ala ki is mérv 

alap ján de fi ni ál ták.164 A tör vény ja vas lat fel ső há zi ál ta lá nos vi tá ja so rán elő ke rült, 

hogy pon to san mit is ta kar a köz gyűj te mény fo gal ma. Báthy Lász ló (1861–1933) 

fel ső há zi tag at tól tar tott, hogy a köz gyűj te mény ál la mi tu laj don jo got je lent, és 

kom mu nisz ti kus szí ne ze tet vélt a tör vény ja vas lat ban fel fe dez ni. Klebelsberg er re 

annyit vá la szolt, hogy a köz gyűj te mény de fi ní ci ó ja fo ko za to sabb ál la mi fe lü gye le -

tet és vé del met je lent, nem érint tu laj don jo gi kér dé se ket.165 

A köz gyűj te ménnyé nyil vá ní tás (2. §) az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem 

Ta ná csa (to váb bi ak ban: Ta nács) ja vas la ta alap ján a mi nisz ter dön té sé vel tör tént, en -

nek azon ban fel té te le volt, hogy a gyűj te mény tu do má nyos, mű vé sze ti, tör té ne ti 

vagy köz mű ve lő dé si szem pont ból je len tős anya got tar tal maz zon, to váb bá an nak 

tu laj do no sa (amennyi ben nem az ál lam, tör vény ha tó ság vagy köz ség [vá ros] a gyűj -

te mé nyi anyag tu laj do no sa, il let ve a gyűj te mény a tör vény ha tály ba lé pé se előtt 

nem tar to zott ál la mi fe lü gye let alá) a köz gyűj te ménnyé nyil vá ní tás ba be le egyez -

zen. Nem le he tett köz gyűj te ménnyé nyil vá ní ta ni a köz ha tó sá gok őri ze té ben ál ló le -

vél tá rat, a volt hi te les he lyek irat anya gát, az egye te mi in téz mé nyek ta nul má nyi 

gyűj te mé nye it, va la mint a nép mű ve lést szol gá ló szem lél te tő gyűj te mé nye ket és 

nép könyv tá ra kat. A köz gyűj te mé nyek jegy zé két a szak mi nisz ter hi va ta los lap ban 

tet te köz zé. 

A mi nisz te ri in do ko lás rá mu tat, hogy a köz gyűj te ménnyé nyil vá ní tás az adott 

gyűj te mény bel ső ér té ké től és köz ér de kű je len tő sé gé től függ. A mi nisz ter a tör vény -

ja vas lat el fo ga dá sá val jo got kap ar ra, hogy az ál lam, a tör vény ha tó sá gok és a köz -

sé gek (vá ro sok) tu laj do ná ban ál ló, il let ve a más sze mé lyek tu laj do ná ban ál ló és már 

ko ráb ban is ál la mi fe lü gye let alatt állt je len tős gyűj te mé nye ket min den kor lá to zás 

nél kül köz gyűj te ménnyé nyil vá nít has son. Az ál la mi fe lü gye let alatt ko ráb ban nem 

állt tör vény ha tó sá gi mú ze u mok köz gyűj te ménnyé nyil vá ní tá sa a mű tárgy anyag 

biz ton sá gát, tu do má nyos nyil ván tar tá sá nak biz to sí tá sát, va la mint az egy sé ges kul -

85

VI. Történelmi sorsfordulók között: az Országos Magyar Gyűjteményegyetem / Magyar Nemzeti Múzeum

164   KI 1927/7, 419., CJH 51, 108. (1. jegy zet). Ld. még: KOREK: i. m. (1988), 107., HA RASZ TI: i. m. (2002), 
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165   Az or szág gyű lés fel ső há zá nak 49. ülé se (1928. no vem ber 28.): Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére hir de tett 

Or szág gyű lés Fel ső há zá nak nap ló ja. III. kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1927. évi ja nu ár hó 25-ére hir de tett 
Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Fel ső ház. Nap ló. III.) Bp., Athenaeum Iro dal mi és Nyom dai Rész vény tár -
su lat, 1929, (a to váb bi ak ban: FN 1927/3), 109., 112. 



túr po li ti kai irá nyí tást szol gál ja. A fe lü gye let alatt nem állt egyéb gyűj te mé nyek ese -

té ben Klebelsberg a sza bad el ha tá ro zás és a ma gán tu laj don tisz te let ben tar tá sát 

han goz tat ta. Az in do ko lás rész le te sen ki bont ja, hogy mi ért zár ja ki a nép mű ve lő in -

téz mé nye ket a köz gyűj te mé nyi kör ből (in kább az is ko lán kí vü li nép ok ta tás kö ré be 

utal ja), egyút tal kár hoz tat ja az MKOF ko ráb bi gya kor la tát, amely ezek fe lü gye le tét 

egy be kap csol ta a tu do má nyos in té ze tek fe lü gye le té vel. A ter ve zet ha son ló kép pen 

nem von ja be az egye te mi ta nul má nyi gyűj te mé nye ket a köz gyűj te mé nyek kö zé, 

mi vel ez sér te né az egye te mek au to nó mi á ját.166 

A mú ze um és köz könyv tár meg ne ve zés hasz ná la tá ra (3. §) csak a mi nisz ter ál tal 

köz gyűj te ménnyé nyil vá ní tott, il let ve az ezen meg ne ve zés hasz ná la tá ra a Ta nács 

ja vas la ta alap ján a mi nisz ter től en ge délyt ka pott gyűj te mé nyek vol tak jo go sul tak; 

utób bi eset ben az en ge délyt hi va ta los lap ban köz zé kel lett ten ni. 

A meg ne ve zé sek hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sát a mi nisz te ri in do ko lás kul tu rá lis 

szük ség let nek te kin ti, mi vel a túl bur ján zó „zug in téz mé nyek” csak egyé ni és par ti ku -

lá ris hiú sá got szol gál nak, és el von ják a tár sa dal mi erő for rá so kat a fej lő dés re ké pes 

köz gyűj te mé nyek gya ra po dá sá tól és fej lesz té sé től.167 

Mi köz ben a köz gyűj te mé nyi tör vény vi lá gos ren del ke zé se ket tar tal ma zott a mú -

ze um meg ne ve zés hasz ná la tá val kap cso lat ban, a jog al ko tó el mu lasz tot ta a mú ze -

um fo gal má nak pon tos meg ha tá ro zá sát a tör vény ben rög zí te ni, aho gyan hi ány zott 

a vi lá gos ti po ló gia: az egyes mú ze um tí pu sok kal kap cso la tos ren del ke zé sek ki dol go -

zá sa is. Ez an nál is in kább ért he tet len, mert Hóman 1927-es – több ször hi vat ko zott 

– tu do mány po li ti kai ta nul má nya vi lá gos ti po ló gi át adott meg, ez a rend szer nyil ván -

va ló an is mert volt Klebelsberg és Magyary szá má ra. Hóman ugyan is há rom nagy 

ka te gó ri át ha tá ro zott meg: az egye te mes, össze fog la ló mú ze u mok (1), a szak mú ze u -

mok (2) és az em lék mú ze u mok (3) cso port ja it. Az el ső ka te gó ri á ba so rol ta a Nem zeti 

Mú ze u mot, a he lyi jel le gű (az az ke rü le ti, vár me gyei, vá ro si és egye sü le ti) mú ze u -

mo kat, va la mint az egy há zi ha tó sá gok, tes tü le tek és is ko lák mú ze u ma it (pél dá ul az 

Esz ter go mi Fő egy ház me gyei Könyv tár és Mú ze um). A má so dik ka te gó ri á ba tar toz tak 

az or szá gos szak mú ze u mok (pél dá ul Ipar mű vé sze ti Mú ze um, Szép mű vé sze ti Mú ze -

um stb.) és a hi va ta lok, is ko lák, tár su la tok szak mú ze u mai (pél dá ul a bu da pes ti kir. 

m. Pázmány Pé ter Tu do mány egye tem érem tá ra, a M. Kir. Föld ta ni In té zet ge o ló gi ai 

gyűj te mé nye stb.). Az em lék mú ze u mok cso port ja a leg in kább ne he zen meg fog ha tó, 

mert Hóman egy sze rű en „erek lye tá rak”-nak mi nő sí tet te őket (pél dá ul a Ze ne mű vé -

sze ti Fő is ko la Liszt-szo bá ja). Ez a rész le ges lo gi ká val ren del ke ző rend szer vi szont 

nem tűnt a tör vé nyi nor mák ban vissza tük röz he tő nek, nem vé let len, hogy a Hóman 

ta nul má nyá hoz fű zött füg ge lék, amely ben min den ma gyar or szá gi mú ze u mot fel -

tün tet tek, másfajta osz tá lyo zás alap ján ké szült. Eb ben a rend szer ben négy mú ze -

um tí pus tű nik fel. Az el ső kör be so rol ták az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem 

szer ve ze té be tar to zó mú ze u mo kat: há rom nagy in téz ményt a tag in téz mé nye ik kel 

együtt (Nem ze ti Mú ze um, Szép mű vé sze ti Mú ze um, Ipar mű vé sze ti Mú ze um). A má so -
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dik cso port ba ke rül tek a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter fe lü gye le te alatt ál ló 

he lyi (az az vár me gyei, vá ro si, egye sü le ti és is ko lai) mú ze u mok, mind össze sen 27 

in téz mény. A har ma dik ka te gó ria az ál la mi és ál la mi fe lü gye let alatt ál ló szak mú -

ze u mok kö re volt (pél dá ul M. kir. Me ző gaz da sá gi Mú ze um, M. kir. Köz le ke dé si Mú -

ze um, Kir. m. Pázmány Pé ter Tu do mány egye tem gyűj te mé nyei stb.): mind össze sen 

10 in téz mény. A ne gye dik cso port ba ju tot tak az ál la mi fe lü gye let alatt nem ál ló, 

ne ve ze te sebb vá ro si és egy há zi köz gyűj te mé nyek (pél dá ul Bu da pest szé kes fő vá ros 

mú ze u mai, az esz ter go mi Ke resz tény Mú ze um, a pannonhalmi Szent Be ne dek-rend 

gyűj te mé nyei stb.): mind össze sen 7 mu ze á lis gyűj te mény. A tör vény szö ve ge mö gött 

egy ér tel mű en az utób bi osz tá lyo zást (an nak szó hasz ná la tát) is mer het jük fel.168 

A köz gyűj te mény tu do má nyos, mű vé sze ti és köz mű ve lő dé si szem pont ból a szak -

mi nisz ter fő fe lü gye le te alatt állt, aki azon ban ezen fe lü gye le ti jog kö rét a Ta nács 

által gya ko rol ta (4. §). A meg nö ve ke dett fe la da tok ra te kin tet tel a tör vény a Ta nács 

lét szá mát négy fő vel meg emel te, az új ta gok egye te mi ta ná rok és a „köz gyűj te mé -

nyek te rén mű kö dő szakférfiak” kö zül ke rül tek ki. 

A mi nisz te ri in do ko lás ki emel te, hogy a szak mi nisz ter ko ráb ban ren de let ben biz -

to sí tott fe lü gye le ti jog kö rét a tör vény ja vas lat tör vé nyi szint re emel né, és a jog kör 

gya kor lá sát a Ta nács ra bíz ná. A fe lü gye le ti jog kört a vi dé ki köz gyűj te mé nyek fe lett 

1922-ig az MKOF, ezt kö ve tő en pe dig köz vet le nül a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi -

nisz té ri um gya ko rol ta, ám ez az elő ter jesz tő mi nisz ter sze rint nem volt ki elé gí tő, 

mert mi nisz te ri á lis szerv a köz vet len szak mai fe lü gye let re sze rin te nem al kal mas. 

Mi vel új bü rok ra ti kus in téz mény szer ve zé sé re nem volt le he tő ség, a mi nisz ter azt 

ja va sol ta, hogy a fel adat kört kap ja meg a „jól be vált or szá gos szerv”, a Ta nács, amely -

nek össze té te le biz to sít ja a szak sze rű sé get, más részt a ma gyar köz gyűj te mé nyi há -

ló zat szer ves együtt mű kö dé sét és ez ál tal a kul túr po li ti kai irá nyí tás egy sé ges sé gét 

és foly to nos sá gát.169 Petrovácz Gyu la (1877–1940) kép vi se lő az ál ta lá nos vi tá ban 

azt ja va sol ta, hogy a négy új tag kö zül az egyik Bu da pest szé kes fő vá ros leg el ső 

mu ze á lis tiszt vi se lő je (az az a Fő vá ro si Mú ze um igaz ga tó ja) le gyen, bár hoz zá szó lá -

sá ban ma ga is el is mer te, hogy Kuzsinszky Bá lint, az Aqu in cu mi Mú ze um igaz ga tó -

ja je len leg ép pen tag, de egye te mi ta ná ri mi nő sé gé ben nyer te el ezt a meg bí za tást. 

Klebelsberg a fel ve tést jo gos nak tar tot ta, és a rész le tes vi tá ban ígé re tet tett ar ra, 

hogy a négy új tag kö zül az egyik a Fő vá ro si Mú ze um ve ze tő je lesz; Petrovácz így 

mó do sí tó in dít ványt vé gül nem is adott be.170 

A ja vas lat jog sza bá lyi szint re eme lé sé vel meg je lent a va ló di ága za ti irá nyí tás  

a ma gyar mú ze um ügy ben, mert a Ta nács nem csak a nagy mú ze u mok, ha nem a vi -

dé ki (re gi o ná lis) mú ze u mok ága za ti irá nyí tószer vé vé vált.171 

87

VI. Történelmi sorsfordulók között: az Országos Magyar Gyűjteményegyetem / Magyar Nemzeti Múzeum

168   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 389–394., A ma gyar tu do mány po li ti ka alap ve té se, i. m. (1927), 338–340. 
 
169   KI 1927/7, 420., CJH 51, 109. (2. jegy zet). Ld. még: MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 382., KOREK: 

i. m. (1988), 109., Klebelsberg Kuno, i. m. (1999), 10., HA RASZ TI: i. m. (2002), 109., DEBRECZENI-DROPPÁN: 
Hóman Bá lint, i. m. (2011), 91., GÁL: i. m. (2016), 113. 

 
170   Az or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 141. ülé se (1928. már ci us 8.): KN 1927/9, 370., 377. Kuzsinszky Bá -

lint sze mé lyé hez, je len tő sé gé hez ld.: K. VÉGH: i. m. (2003), 48. 
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GYÖSSY: i. m. (2016), 37–38. 



A Ta nács a köz gyűj te mé nyek fe lü gye le té re hi va tott szer ve it a nem ze ti nagy köz -

gyűj te mé nyek ve ze tői és más szak ér tők kö zül je löl te ki (5. §). A fe lü gye let tel kap -

cso la tos ügy vi te li te en dő ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó ja mint a köz -

gyűj te mé nyek or szá gos fő fel ügye lő je irá nyí tot ta, egyút tal a fe lü gye let alatt ál ló 

köz gyűj te mé nye ket kép vi sel te az Igaz ga tó ta nács ban. A Ta nács sza bály ren de let ben 

ál la pí tot ta meg a fe lü gye let rész le tes sza bá lya it és a fe lü gye let tel kap cso la tos fel -

adat kö rök egyes szer vek (szak ta ná csok, fel ügye lők stb.) kö zöt ti meg osz tá sát. 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint kü lön, új fel ügye lői ál lá sok lé te sí té se szük ség te len, 

mi vel a fe la dat el lá tá sá ra – ahogy az az MKOF ko ráb bi mű kö dé se so rán meg mu tat -

ko zott – ki vá ló an al kal ma sak az or szá gos köz gyűj te mé nyek ve ze tői és tiszt vi se lői. 

Fon tos, hogy időn ként más szak ér tő ket, el ső sor ban vi dé ki egye te mi ta ná ro kat is be 

le hes sen von ni a mun ká ba, mert ez erő sí ti a mú ze u mok és az egye te mek kö zöt ti 

együtt mű kö dést. A Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó já nak fő fel ügye lői meg bí za tá sát 

Klebelsberg a mú ze um sok ol da lú sá gá val, a vi dé ki mú ze u mok kal fenn ál ló ha gyo má -

nyos kap cso la tá val és a gyűj tő kö rök ha son ló sá gá val in do kol ta.172 

A Ta nács egy faj ta kö zép irá nyí tó szerv ként (6. §) el len őriz te a köz gyűj te mé nyek 

el he lye zé sét, mű kö dé sét és ke ze lé sét, út ba i ga zí tás sal lát ta el a köz gyűj te mé nyek 

fenn tar tó it és ve ze tő it a ja va dal mak fel hasz ná lá sa te kin te té ben, elő moz dí tot ta  

a köz gyűj te mé nyek egymás közti érint ke zé sét, gon dos ko dott a töb bes pél dá nyok 

(dup lumok) cse re út ján tör té nő meg fe le lő el he lye zé sé ről, meg ha tá roz ta az egyes 

köz gyűj te mé nyek fel adat kö rét, gyűj tő kö rét és -te rü le tét. El já rá sa so rán azon ban 

figye lem be kel lett ven nie, hogy az egyes köz gyűj te mé nyek anya gát más köz gyűj -

te mény be csak a tu laj do nos ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val he lyez het te át. Az egyes 

köz gyűj te mé nyek szer ve ze tét és mű kö dé si te rü le tét sza bály ren de let ben kel lett 

meg ha tá roz ni. Ha a tu laj do nos vagy fenn tar tó sza bály ren de let al ko tá sá ra jo go sult 

szerv (pél dá ul tör vény ha tó ság) volt, ak kor a ren de let meg al ko tá sa e szerv ál tal, de 

a Ta nács ja vas la ta alap ján a val lás- és köz ok ta tás ügyi, va la mint a be lügy mi nisz ter 

jó vá ha gyá sá val tör tént, más eset ben a ren de le tet a köz gyűj te mény fenn tar tó já nak 

és ve ze tő jé nek meg hall ga tá sa, il let ve vé le mé nye alap ján a szak mi nisz ter jó vá ha -

gyá sá val a Ta nács al kot ta meg. 

A mi nisz te ri in do ko lás rá mu ta tott ar ra, hogy a tör vény ja vas lat ezen sza ka sza  

a Ta nács ha tás kö re i nek a fe lü gye let gya kor lá sá ból ere dő ki egé szí té sét, az új fe l ada -

tok té te les fel so ro lá sát tar tal maz za, de a sza bály ren de let-al ko tá si ha tás kör ki bő ví -

té se nem je len ti más, szin tén ren de let al ko tá si jog kör rel ren del ke ző köz gyűj te mény-

fenn tar tó ha tó sá gok ha tás kö ré nek el vo ná sát.173 

A jog al ko tó rög zí tet te azt az alap el vet is, hogy a fe lü gye le ti jog nem érin ti a tu -

laj do no sok és a fenn tar tók e tör vény ben nem sza bá lyo zott jog vi szo nya it, kü lö nö sen 

nem a tu laj don jo gu kat, de az adott köz gyűj te mény tu laj do no sa, fenn tar tó ja és ve -

ze tő je kö te les volt mű kö dé se so rán a fel ügye lő szer vek uta sí tá sa it kö vet ni (7. §). 
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Ha a köz gyűj te ményt a – fel ügye lő szer vek uta sí tá sa és fi gyel mez te té se el le né re – 

hi bás és gon dat lan ke ze lés kö vet kez té ben el pusz tu lás vagy lé nye ges ér ték csök ke nés 

fe nye get te, vagy azt a köz gyűj te ménnyel ren del ke ző a nyil vá nos ság elől – jo gos in -

dok nél kül – el zár ta, a Ta nács elő ter jesz té sé re a mi nisz ter a köz gyűj te mény igaz ga -

tá sá ra a nem ze ti nagy köz gyűj te mé nyek ve ze tői kö zül át me ne ti ve ze tőt ren delt ki; 

ha a tu laj do nos ezen tiszt vi se lő mű kö dé sét aka dá lyoz ta, el ren del te a köz gyűj te mény 

ál la mi ke ze lés be vé te lét. Az egye sü le ti fenn tar tá sú gyűj te ményt ilyen eset ben az 

ille té kes tör vény ha tó ság ve het te ke ze lés be, ha et től el zár kó zott, itt is kö vet ke zett 

az ál la mi ke ze lés be vé tel. Ha a ve szé lyez te tett köz gyűj te mény tu laj do no sa, fenn -

tar tó ja tör vény ha tó ság vagy köz ség (vá ros) volt, az ál la mi ke ze lés be vé telt a szak -

mi nisz ter a be lügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren del te el. Egy há zi tu laj do nú köz -

gyűj te mény ese té ben a mi nisz ter nek az il le té kes egy há zi fő ha tó ság gal együtt kel lett 

in téz ked nie. Az ál la mi ke ze lés be vé tel nem érin tet te a tu laj do nos tu laj don jo gát, sőt 

– meg fe le lő biz to sí ték nyúj tá sa ese tén – a ke ze lést is vissza kap hat ta. Az ál la mi 

keze lés be vé telt el ren de lő mi nisz te ri ha tá ro zat el len a tu laj do nos vagy fenn tar tó 

jog or vos la tért a köz igaz ga tá si bí ró ság hoz for dul ha tott. 

A mi nisz te ri in do ko lás hang sú lyo san eme li ki, hogy az ál la mi fe lü gye let tisz te -

let ben tart ja a tu laj don jo got, ugyan ak kor a gyűj te mé nyek vé del me és a vi dé ki köz -

gyűj te mé nyek egy ré szé nél ta pasz tal ha tó saj ná la tos ál la po tok in do kol ják a meg fe -

le lő in téz ke dé sek le he tő sé gé nek tör vény be ik ta tá sát. Ezek kö zül a leg sú lyo sabb az 

ide ig le nes ál la mi ke ze lés be vé tel, ez zel kap cso lat ban azon ban a tör vény ja vas lat 

tar tal maz za a tör vény ha tó sá gok és az egy há zi in téz mé nyek szá má ra a jog fenn tar tást, 

a ma gán tu laj do no sok ré szé re pe dig a bí ró sá gi jog or vos lat le he tő sé gét. A mi nisz ter 

ki fe je zet ten utalt ar ra, hogy a kül föl di pél dák ese té ben sú lyo sabb szank ci ó kat al -

kal maz nak.174 Az egye sü le ti fenn tar tá sú gyűj te mé nyek tör vény ha tó sá gi ke ze lés be 

vé te lé vel kap cso la tos ren del ke zés egyéb ként a Fel ső ház köz ok ta tás ügyi bi zott sá -

gá nak ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be.175 

A jog al ko tó rész le te sen sza bá lyoz ta a tör vény ha tó sá gok, il let ve a köz sé gek (vá ro -

sok) fenn tar tá sá ban ál ló köz gyűj te mé nyek ese té ben a fenn tar tói kö te le zett sé ge ket 

(8. §). Így a fenn tar tó kö te les volt köz gyűj te mé nyét a gyűj te mény ér té ké hez, a tu -

do mány és a köz mű ve lő dés igé nye i hez mért épü let ben mél tó kép pen el he lyez ni, őri -

ze té ről és ki a dá sai fe de zé sé ről, egye te mi vá ro sok ban pe dig ar ról is gon dos kod ni, 

hogy a köz gyűj te mény az egye te mi ok ta tás elő moz dí tá sá ra is szol gál has son. Gon dos -

kod nia kel lett to váb bá – a Ta nács irá nyí tá sa mel lett – a ren de zet len és lel tá ro zat -

lan gyűj te mény szak sze rű ren de zé sé ről és lel tá ro zá sá ról. A köz gyűj te mény mű kö -

dé sé ről éven te rész le tes je len tést kel lett ké szí te nie, va la mint az éves mun ka ter vet 

és költ ség ve tést fel kel lett ter jesz te nie, to váb bá a köz gyűj te mény cél já ra fel hasz nált 

össze gek ről el kel lett szá mol nia. Ha Ta nács úgy kí ván ta, a fenn tar tó nak a be lügy -

mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val más mun ka kör ben nem fog lal koz ta tott (te hát fő ál lá sú) 

tu do má nyos tiszt vi se lőt kel lett al kal maz nia. Utób bi kö ve tel mé nyen kí vül a töb bi 
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elő írást az ál la mi tá mo ga tás ban vagy ja va dal ma zás ban ré sze sü lő egyéb köz gyűj te -

mény tu laj do no sa vagy fenn tar tó ja is kö te les volt tel je sí te ni. 

Is mét a vi dé ken ta pasz tal ha tó visszás ál la po tok ra hi vat koz va tar tot ta szük sé -

ges nek a mi nisz te ri in do ko lás a fenn tar tói kö te le zett sé gek pon tos meg ha tá ro zá sát. 

A sza kasz cél ja ugyan is a gyűj te mény fenn tar tók na gyobb anya gi meg ter he lé se nél -

kül a gyűj te mé nyek tu do má nyos hasz ná la tá hoz és köz mű ve lő dé si mun ká já hoz 

szük sé ges alap fel té te lek biz to sí tá sa.176 

A köz gyűj te mé nyek fej lesz té sé re az ál la mi költ ség ve tés ben meg ál la pí tott össze -

get, va la mint az ilyen célt szol gá ló ado má nyo kat Köz gyűj te mé nyek Or szá gos Alap ja 

(a to váb bi ak ban: Alap) el ne ve zés sel a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ke zel te (9. §). Az 

Alap ból a gyűj te mé nyek gya ra pí tá sá ra, szük ség ese té ben a gyűj te mény meg fe le lő 

el he lye zé sé nek, ren del te té sé nek és lel tá ro zá sá nak költ sé ge i re, to váb bá a köz gyűj -

te mé nyek kel kap cso la tos tu do má nyos és köz mű ve lő dé si te vé keny ség tá mo ga tá sá ra 

a Ta nács ha tá ro za tai alap ján az or szá gos fel ügye lő (a Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó -

ja) utal vá nyo zott. A hoz zá já ru lás vagy se gély fel hasz ná lá sá ról a köz gyűj te mény tu -

laj do no sa vagy fenn tar tó ja éven te szá molt el. 

Az ál la mi fe lü gye let alatt ál ló köz gyűj te mé nyek be vé te le i nek, pénz esz kö ze i nek 

alap sze rű ke ze lé se a mi nisz te ri in do ko lás sze rint a Gyűj te mény egye tem gaz dál ko -

dá si rend sze ré ből kö vet ke zik. Alap elv ként rög zí tet te ugyan ak kor, hogy az in téz mény 

fenn tar tá sa, fej lesz té se és ad mi niszt ra tív költ sé ge i nek vi se lé se a fenn tar tó fe la da ta, 

míg a terv sze rű gya ra pí tás és a tu do má nyos mun ka (ása tá sok, gyűj tőutak, ki ad vá -

nyok), va la mint a köz mű ve lő dé si cé lú elő adá sok és ki ál lí tá sok költ sé ge it az ál la mi 

tá mo ga tás ból kell biz to sí ta ni. Ez utób bi rend sze res és időn kén ti se gé lye zés út ján 

va ló sul meg.177 

A Ta nács a Gyűj te mény egye tem tiszt vi se lő i nek lét szá má ba tar to zó tiszt vi se lőt 

na gyobb ren de zé si mun ka el len őr zé se, irá nyí tá sa, ab ban rész vé tel vagy se géd ke -

zés, to váb bá az anyag ta nul má nyo zá sa vé gett va la mely köz gyűj te mény hez ide ig -

le nes szol gá lat ra ki ren del het te (10. §). Az érin tett tiszt vi se lő meg fe le lő fog lal koz -

tatá sá ról a köz gyűj te mény tu laj do no sa vagy fenn tar tó ja volt kö te les gon dos kod ni. 

A ki ren de lést a Ta nács bár mi kor meg szün tet het te. 

A ja vas lat – in do ko lá sa sze rint – egy részt a gyűj te mé nyek ál la mi esz kö zök kel 

tör té nő szak sze rű ren de zé sét és fej lesz té sét, más részt a vi dé ki gyűj te mé nyek or -

szá gos köz gyűj te mé nyek tiszt vi se lői ál ta li meg is me ré sét; és ez ál tal az or szá gos és 

a vi dé ki köz gyűj te mé nyek szo ro sabb együtt mű kö dé sét kí ván ta szol gál ni.178 

A jog al ko tó a köz gyűj te mé nyek nek el sőbb sé gi jo got (11. §) biz to sí tott a nem zeti 

nagy köz gyűj te mé nyek el ide ge ní tés re szánt töb bes pél dá nya i ból („dup lum”-ok), 

amennyi ben azok az il le tő köz gyűj te mény anya gát szer ve sen ki egé szí tet ték. 

Ez zel a ja vas lat tal a mi nisz ter a vi dé ki köz gyűj te mé nyek fej lesz té sét, gyűj te -

mény gya ra pí tá sát kí ván ta elő moz dí ta ni.179 
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A tör vény al ko tó fon tos nak tar tot ta a sze mély ze ti kér dé sek ren de zé sét is. Eb ben 

a kör ben alap elv ként mond ták ki, hogy a tör vény ha tó sá gi és köz sé gi (vá ro si) köz -

gyűj te mé nyek sze mély ze te a tör vény ha tó ság vagy a köz ség (vá ros) al kal ma zot ta i -

nak lét szá má ba tar to zik, és a tör vény ha tó sá gok, köz sé gek (vá ro sok) köz igaz ga tá si 

sze mély ze té vel azo nos el bá nás ban ré sze sül (12. §). 

A mi nisz ter a sza bá lyo zás szük sé ges sé gét az zal in do kol ta, hogy a tör vény ha tó -

sá gi és köz sé gi köz gyűj te mé nyek sze mély ze té nek ha tás kö rü kön kí vü li fog lal koz ta -

tá sa, más részt il let mé nye i nek, ked vez mé nye i nek (pél dá ul ked vez mé nyes vas úti 

jegy) kor lá to zá sa mi att ezek az ál lás he lyek nem von zó ak a meg fe le lő, kép zett mun -

ka erők szá má ra.180 

A köz gyűj te mé nyek al kal ma zot ta it (tu do má nyos tiszt vi se lő it és se géd sze mély -

ze tét) a gyűj te mény egye te mi tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lő en kel lett mi nő -

sí te ni (13. §), de ese tük ben a kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél min den eset ben mi nő sí tett 

tu do má nyos tiszt vi se lői ál lás ra. Vég le ge sí te ni azon ban csak azt a tu do má nyos tiszt -

vi se lőt le he tett, aki a köz gyűj te mény irá nyá nak és gyűj tő kö ré nek meg fe le lő ha zai 

or szá gos vagy kül föl di na gyobb köz gyűj te mény nél, il let ve egye te mi in té zet nél ha -

son ló mun ka kör ben egy év gya kor la tot szer zett, és gya kor la ti ké pe sí té sé ről a Ta nács -

tól bi zo nyít ványt ka pott. A pró ba szol gá la tot tel je sí tő tiszt vi se lője löl tet a Ta nács 

alkal maz ta és je löl te ki szá má ra azt az or szá gos köz gyűj te ményt, ahol gya kor la ti 

ide jét töl töt te. A tör vény az al kal ma zás sal kap cso la tos kép zett ség re, mi nő sí tés re 

vo nat ko zó fő sza bály tól el té rést is en ge dett: a Ta nács ja vas la tá ra a mi nisz ter az ál -

lam fő nél fel men tést kér he tett azon tiszt vi se lő szá má ra, aki a köz gyűj te mény nek már 

1927. de cem ber 31. előtt al kal ma zott ja volt, to váb bá olyan sze mély ese té ben, aki 

va la mely köz gyűj te mény lét re ho zá sa, gya ra pí tá sa és fej lesz té se kap csán kü lö nös 

ér de me ket szer zett vagy egyéb ként ér de mes tu do má nyos mun kás sá got fej tett ki. 

Szin tén az el mé le ti és gya kor la ti is me re tek meg szer zé sét se gí tet te, hogy a mi nisz ter 

a köz gyűj te mé nyek tiszt vi se lő it gya kor la ti tan fo lyam lá to ga tá sá ra és a tiszt vi se lő -

je löl te ket szak vizs ga le té te lé re is kö te lez het te. 

A mi nisz te ri in do ko lás alap elv ként rög zí tet te, hogy a vi dé ki köz gyűj te mé nyek 

al kal ma zot ta i nak mi nő sí té sé nél a Gyűj te mény egye tem nél elő írt sza bá lyo zást kell 

irány adó nak te kin te ni, és a kü lön le ges szak is me re tek meg szer zé sé hez kö te le ző en 

egyévi pró ba szol gá la tot kell elő ír ni. Ugyan ak kor az érin tett gyűj te mé nyek hely ze -

té re te kin tet tel a mi nő sí tés meg kö ve te lé se tel jes szi go rú ság gal nem ér vé nye sít he tő, 

mert ezek ben a gyűj te mé nyek ben sok szor for má lis mi nő sí tés sel nem ren del ke ző, 

lel kes ama tő rök dol goz nak és sze rez nek nagy ér de me ket, ezért egyes ese tek ben  

a mi nő sí tés egyes kel lé ke i től el le het te kin te ni. A szak tan fo lya mok és szak vizs gá -

la tok rend sze re sí té se vi szont ép pen ezért szük sé ges.181 A sza kasz kap csán egyéb -

ként Petrovácz Gyu la kép vi se lő a rész le tes vi tá ban mó do sí tó in dít ványt adott be, 

amely ar ra irá nyult, hogy csak az or szá gos köz gyűj te mény nél meg szer zett gya kor -

lat ról, és ne a ké pes ség ről kell jen bi zo nyít ványt sze rez ni. Klebelsberg ez zel nem 
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értett egyet, a kel lő jár tas ság fon tos sá gát han goz tat ta, így a mó do sí tó in dít ványt  

a plé num el uta sí tot ta.182 

Az ál lá sok be töl té sé nél ko moly sze re pet ját szott a Ta nács je lö lé si jo ga (15. §).  

A tu do má nyos tiszt vi se lői ál lás ra és a köz gyűj te mény önál ló gon do zá sá ra hi va tott 

se géd sze mély ze ti ál lás ra be ér ke zett pá lyá za to kat a Ta nács elé kel lett ter jesz te ni.  

A Ta nács öt nél na gyobb szá mú pá lyá zó kö zül hár mat, ha a pá lyá zók szá ma öt nél 

nem több, de leg alább há rom, ket tőt je lölt. Az ál lást csak a Ta nács ál tal je löl tek vala -

me lyi ké vel le he tett be töl te ni. Ha a pá lyá zók szá ma há rom nál is ke ve sebb, a Ta nács 

csu pán a meg kí vánt ké pe sí tés sel nem ren del ke ző pá lyá zót zár hat ta ki. Ha a pá lyá zat 

ered mény te len vagy a pá lyá zók egyi ke sem ren del ke zett a meg kí vánt ké pe sí tés sel, 

a Ta nács ajánl ha tott az ál lás be töl té sé re al kal mas sze mélyt, akit újabb pályá zat nél -

kül le he tett al kal maz ni. 

A mi nisz ter a Ta nács je lö lé si jo gát (amely gya kor la ti lag „hoz zá szó lá si és vé tó -

jog”) a tu do mány és szak sze rű ség szem pont ja i val in do kol ta.183 

A Ta nács a fe gyel mi el já rá sok ban is ha tás kört ka pott (16. §). A tör vény ugyan is 

ki mond ta, hogy az il le té kes fe gyel mi ha tó ság kö te les el já rást in dí ta ni a köz gyűj te -

mény nek azon al kal ma zott ja el len, aki el len hi va ta li mu lasz tás mi att a Ta nács vagy 

az or szá gos fel ügye lő (a Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó ja) az el já rás megin dí tá sát 

kéri. A köz gyűj te mény al kal ma zott ja el len in dí tott fe gyel mi el já rás ban ho zott ha tá -

ro za tot a Ta nács nak is kéz be sí te ni kel lett, amely a ha tá ro zat el len jog or vos lat tal él -

he tett. 

A mi nisz ter a Ta nács fe gyel mi ügyek ben biz to sí tan dó kez de mé nye zé si jo gát – ha -

son ló an a je lö lé si jog hoz – a tu do mány és szak sze rű ség szem pont ja i val in do kol ta.184 

A mu ze á lis ku ta tó- és gyűj tőmun ká nak és az az zal kap cso la tos tu do má nyos 

mun ká la tok nak rend sze res ter vét a gyűj te mény egye te mi tör vény ren del ke zé se i nek 

meg fe le lő en a Ta nács ál la pí tot ta meg. A ku ta tá sok (ása tá sok) ter vé nek ki dol go zá sá -

ra, meg szer ve zé sé re, ál lan dó elő moz dí tá sá ra, ál ta lá nos ér de kű tu do má nyos fe la da -

tok meg ol dá sá ra és a szak tu do mány kül föl di kap cso la ta i nak ki épí té sé re a Ta nács 

ke re té ben az il le té kes nem ze ti nagy köz gyűj te mény el ső tiszt vi se lő jé nek el nök le te 

alatt ta nács adó és vé le mé nye ző ha tás kö rű szak bi zott sá go kat ala kít hat tak (17. §). 

Ezek ügy rend jét és ha tás kö rét a Ta nács ál la pí tot ta meg. Ja vas la ta ik alap ján a vég -

le ges dön tést az il le té kes szak ta nács hoz ta meg. Kü lö nös sza bá lyo zást ka pott a Ma -

gyar Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó ja ál tal ve ze tett Or szá gos Ré gé sze ti Szak bi zott ság, 

amely nek elő adó ja a Ta nács ja vas la tá ra a mi nisz ter ál tal az egye te mi ta ná rok vagy 

a mú ze u mi ve ze tő tiszt vi se lők kö zül öt év re ki ne ve zett or szá gos ré gé sze ti elő adó 

volt. A mű tárgy vá sár lás sal kap cso la tos ki a dá so kat az Alap ból kel lett fe dez ni. 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a köz gyűj te mé nyek egyik leg fon to sabb fe la da ta  

a mu ze á lis ku ta tó mun ká ban (ása tá sok, gyűj tő ex pe dí ci ók) va ló rész vé tel, en nek vi -
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szont a tu do mány ér de ke i nek meg fe le lő en cél tu da to san és prog ram sze rű en kell 

tör tén nie. Az or szá gos mú ze u mok ese té ben a kér dés kört már ren dez te a gyűj te -

mény egye te mi tör vény, de szük sé ges volt a Ta nács ilyen jel le gű kom pe ten ci á já nak 

a vi dé ki mú ze u mok ra – a fe lü gye let tel együtt tör té nő – ki ter jesz té se. A Ta nács 

kere té ben lét re ho zan dó Or szá gos Ré gé sze ti Szak bi zott ság ha tás kö re it a mi nisz ter 

né met min tá ra (Römisch-Germanische Kommission, Archäologisches Institut) ja va -

sol ta meg ál la pí ta ni. Mi vel a terv sze rű ku ta tó mun ka el kép zel he tet len a for rá sok biz -

to sí tá sa nél kül, a fe de zet biz to sí tá sa ér de ké ben in do kolt volt az Alap ki je lö lé se.185 

A mú ze u mok gyűj te mé nye zé si te vé keny sé ge szem pont já ból meg ha tá ro zó je len -

tő sé gű volt a tör vény új ása tá si de fi ní ci ó ja (18. §). Ása tást a ko ráb ban tör vény ben 

meg ál la pí tott mű em lék vé de lem mel össze füg gő cé lon186 fe lül ré gé sze ti, tör té ne ti, ant -

ro po ló gi ai, föld ta ni és ős lény ta ni em lé kek fel ku ta tá sa cél já ból is foly tat ni le he tett. 

Je len tő sebb em lé ke ket rej tő te rü le tet a mi nisz ter ása tás szem pont já ból „til tott te -

rü let”-nek nyil vá nít ha tott, és ilyen te rü le ten az ása tás jo ga ki zá ró lag a Ta nács ál tal 

ki je lölt in téz ményt il let te meg. 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint nem ze ti ér dek az ása tá sok rend sze ré nek sza bá -

lyo zá sa, így a mú ze u mok ása tá si jo gá nak dek la rá lá sa, il let ve a ma gán ása tá sok en -

ge dély hez kö té se, mert csak is így biz to sít ha tó a le lő he lyek meg fe le lő vé del me és  

a tu do má nyos ku ta tá sok terv sze rű foly ta tá sa. Az ál ta lá nos in do ko lás pe dig ar ra 

hív ta fel a fi gyel met, hogy az or szág te rü le tén sza bály sze rű ása tás alig fo lyik, mi -

köz ben bár ki sza ba don ku tat hat, ez pe dig ká ros a nem ze ti kul tu rá lis örök ség szá -

má ra.187 A „til tott te rü let”-ekkel kap cso la tos ren del ke zés egyéb ként a köz ok ta tás -

ügyi bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be.188 

Még na gyobb ha tá sú ren del ke zés volt a mú ze u mok gyűj tő te rü le té vel kap cso la -

tos sza bá lyo zás (19. §). A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak az or szág egész te rü le tén, 

Bu da pest szé kes fő vá ros mú ze u ma i nak a fő vá ros egész te rü le tén, a töb bi köz gyűj -

te mény nek a Ta nács ál tal sza bály ren de let ben meg ál la pí tott he lyi kör ze ten be lül volt 

jo guk – a Ta nács elő ze tes ér te sí té se és a föld tu laj do nos kár ta la ní tá sa mel lett – önál -

ló an vagy egymással együtt mű köd ve rend sze res ása tá so kat vé gez ni. Kül föl di tu do -

má nyos in té ze tek vagy szak tu dó sok csak va la mely ma gyar köz gyűj te ménnyel együtt 

ásat hat tak. 

A mú ze u mok ása tá si jo gá nak dek la rá lá sa mel lett a vi lá gos gyűj tő te rü le ti ren del -

ke zés a terv sze rű sé get és rend sze res sé get szol gál ta, tu laj don kép pen szer ve sen 

illesz ke dett a ko ráb bi ha zai gya kor lat ba.189 

Az elő ke rült ré gé sze ti le le tek kel kap cso lat ban a Ta nács és a Ma gyar Nem ze ti 

Mú ze um ha tó sá gi jel le gű jo go sít vá nyo kat ka pott (20. §). Az ása tás so rán elő ke rült 
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185   KI 1927/7, 422., CJH 51, 113. (4. jegy zet). Vö.: KOREK: i. m. (1968), 82–83., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 38. 
 
186   Vö.: A mű em lé kek fentartásáról szó ló 1881. évi XXXIX. tör vény cikk 3. § (Ma gyar tör vény tár. 1881. évi 
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187   KI 1927/7, 417., 422–423., CJH 51, 114. (1. jegy zet). Ld. még: KOREK: i. m. (1988), 109., GYÖNGYÖSSY: 

i. m. (2016), 38. 
 
188   KI 1927/9, 18. 
 
189   KI 1927/7, 422–423. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 38–39. 



vagy egyéb ként ta lált dol got a ta lá ló kö te les volt har minc nap alatt, terv sze rű ása tás 

ese tén kí vül elő ke rü lő ré gé sze ti le le tet leg ké sőbb há rom nap alatt a köz igaz ga tá si 

ha tó ság nak vagy a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak be je len te ni. A köz igaz ga tá si ha tó -

ság a le let ről azon nal je len tést tett a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó sá ga útján 

a Ta nács nak, amely – il le tő leg a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó sá ga – a le le tet 

érin tő mun ká la to kat kö ze ge i nek ki szál lá sá ig be szün tet het te, és a le lő he lyen to váb bi 

ása tást végeztethetett. 

A vissza élé sek el ke rü lé se ér de ké ben a ren del ke zés erő sí tet te a Ma gyar Nem zeti 

Mú ze um sze re pét, ez zel az ügy in té zés so rán biz to sí tott volt a szük sé ges szak ér te -

lem.190 

Szin tén alap elv ként rög zí tet te a tör vény, hogy a le let az ása tó köz gyűj te mény 

tu laj do ná vá vá lik, a nem sza bály sze rű ása tás (fel ku ta tás) so rán elő ke rült le let pedig 

a Ta nács ál tal ki je lölt köz gyűj te mény tu laj do na lett. Kincs ta lá lás ese té ben a ta lált 

dol got a Ta nács meg vált hat ta, hi szen ilyen kor a ta lá ló és a rej tő do log tu laj do no sa 

fe le-fe le rész ben a ta lált kincs 2/3-ának tu laj do no sa lett. Egyéb ként sza bály sze rű 

ása tás ese té ben is meg il let te az in gat lan tu laj do no sát a ta lált dol gok ér té ké nek egy -

har ma da (21. §). 

Az elő ter jesz tés igye ke zett össze han gol ni a ko ráb bi jog sza bá lyo kat és gya kor la -

tot: meg tar tot ta a kincs ta lá lás sal kap cso la tos ma gyar ma gán jo gi ha gyo mányt („har -

ma do lás”), de fi gye lem mel volt a köz gyűj te mé nyek ér de ke i re is.191 A rész le tes vi tá -

ban Petrovácz Gyu la kép vi se lő azt a mó do sí tó in dít ványt ter jesz tet te elő, hogy  

a Bu da pest te rü le tén elő ke rü lő ró mai ko ri le le tek az Aqu in cu mi Mú ze u mot fel tét le nül 

il les sék meg. Klebelsberg ez zel el vi ek ben egyet ér tett, de hi vat ko zott az Igaz ság -

ügy-mi nisz té ri um ál lás fog la lá sá ra, hogy egy ilyen sza bá lyo zás a vég re haj tá si ren -

de let be va ló, és ígé re tet tett ilyen ér tel mű sza bá lyo zás ki a dá sá ra. Petrovácz eb be 

be le nyu go dott, és ja vas la tát vissza von ta.192 

Köz gyűj te mény anya gá hoz tar to zó do log el ide ge ní té sé re irá nyu ló szer ző dés 

érvé nyes sé gé hez a Ta nács írás be li hoz zá já ru lá sa volt szük sé ges (23. §). A hoz zá já -

ru lást meg adott nak kel lett te kin te ni, ha a Ta nács a szer ző dés te kin te té ben a be je -

len tés nek a Ta nács hoz va ló be ér ke zé sé től szá mí tott hat van nap alatt nem nyi lat ko -

zott. Az ér vény te len szer ző dés a tel je sí tés sel sem vált ér vé nyes sé. 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a ren del ke zés a mu ze á lis ér té kek nek és a köz gyűj -

te mé nyek anya gá nak fo ko zot tabb el len őr zé sét és ez ál tal hat ha tó sabb vé del mét 

szol gál ja.193 

A Ta nács a tör vény el fo ga dá sá val ko moly mű tárgyfe lü gye le ti jo go sít vá nyo kat 

ka pott (24–26. §). A mű vé sze ti, tu do má nyos, tör té ne ti vagy mu ze á lis szem pont ból 

kü lö nö sebb je len tő ség gel bí ró mű tár gya kat („in gó mű em lé ke ket”) ugyan is a Ta nács 

a tu laj do nos ér te sí té se mel lett nyil ván tar tás ba vet te. A Ta ná csot a nyil ván tar tott 
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193   KI 1927/7, 423., CJH 51, 116. (1. jegy zet). 



in gó sá gok te kin te té ben elő vá sár lá si jog il let te meg, a nyil ván tar tott in gó sá go kat az 

or szág te rü le té ről csak a Ta nács nak vagy az ál ta la sza bály ren de let ben ki je lölt szerv -

nek elő ze tes en ge dé lyé vel szabadott ki vin ni. A ki vi te li en ge dély meg adá sa ese tén 

az en ge dé lyes az Alap ja vá ra az ér ték 10%-át meg nem ha la dó, a nem Ma gyar or -

szág te rü le té ről szár ma zó és a ma gyar tör té ne lem szem pont já ból nem je len tős em -

lé kek ese té ben pe dig az ér ték 2%-át meg nem ha la dó dí jat tar to zott fi zet ni, amely -

nek mér té két és a be fi ze tés mó do za ta it a mi nisz ter ren de let ben ál la pí tot ta meg. 

A mi nisz te ri in do ko lás rá mu ta tott ar ra, hogy a sza bá lyo zás a tu laj don jo got tisz te -

let ben tart ja, de a tu do má nyos, mű vé sze ti, tör té ne ti és köz mű ve lő dé si szem pont ból 

ér té kes mű tár gyak (az ilyen jel le gű tár gya kat tar tal ma zó gyűj te mé nyek) fo ko zot -

tabb ál la mi vé de lem re szo rul nak. Szá mos kül föl di pél da is iga zol ja, hogy a ha son ló 

sza bá lyo zás ha té kony, és meg aka dá lyoz za a mű tár gyak pusz tu lá sát és szét szó ró -

dá sát. Ha son ló kép pen lát ha tó, hogy az elő vá sár lá si jo got más ál la mok is al kal maz -

zák a fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben. A ki vi te li sza bá lyo zás ra az elő ter jesz tő 

sze rint pe dig azért van szük ség, mert eled dig csak egy pénz ügy mi nisz te ri ren de let 

elő írá sa it kel lett al kal maz ni, ez a meg kö ze lí tés azon ban a ki vin ni szán dé ko zott tár -

gyak kap csán csak fi nan ci á lis szem pon to kat vett fi gye lem be. A ki vi te li ti la lom más 

or szá gok ál tal is al kal ma zott gya kor lat, a ja va solt sza bá lyo zás vár ha tó an út ját áll ja 

a nem ze ti kul túr ér té kek kül föld re ván dor lá sá nak.194 A vég le ges szö veg egyéb ként 

a Fel ső ház szak bi zott sá gai ál tal meg fo gal ma zott mó do sí tá so kat tar tal maz za, pél dá -

ul a tör té nel mi egy há zak bir to ká ban ál ló mű tár gyak ese té ben el ma radt az ál la mi 

össze írás, ele gen dő lett az egy há zak ál tal nyúj tott adat szol gál ta tás. A mó do sí tá sok -

ba Klebelsberg is be le nyu go dott, mond ván: nem akar egy olyan sza bá lyo zást ki erő -

sza kol ni, amely ke se rű sé get hagy ma ga után.195 

 

 

„Lex Hóman”: a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ról szó ló tör vény 
 

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ról szó ló 1934. évi VIII. tör vény cikk cí me meg tév esz tő: 

el ső ol va sás ra ugyan is könnyen azt gon dol hat nánk, hogy az 1808-as „ala pí tó” és az 

azt kö ve tő re form ko ri tör vény cik kek hez ha son ló an csak a név ben em lí tett in téz -

ménnyel kap cso la tos sza bá lyo zást tar tal maz, eset leg ado má nyo zást rög zít. Va ló já -

ban sok kal több ről van szó: az in téz mény át szer ve zé se mel lett a név nek az egész 

Gyűj te mény egye tem re tör té nő át szár maz ta tá sá ról, egy má sik na gyobb en ti tás „le -

fe dé sé ről”.196 
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195   A Fel ső ház köz ok ta tás ügyi bi zott sá gá nak je len té se „a mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér -

dé se i nek ren de zé sé ről” szó ló 147. szá mú tör vény ja vas lat tár gyá ban (219. szám): FI 1927/7, 478–479., 
A Fel ső ház köz jo gi és tör vény ke zé si bi zott sá gá nak je len té se „a mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy 
némely kér dé se i nek ren de zé sé ről” szó ló 147. szá mú tör vény ja vas lat tár gyá ban (220. szám): uo., 482–
483., Az or szág gyű lés fel ső há zá nak 49. ülé se (1928. no vem ber 28.): FN 1927/3, 112. 

 
196   A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ról szó ló 1934. évi VIII. tör vény cikk: Ma gyar tör vény tár. 1934. évi tör vény -

cik kek. Jegy ze tek kel el lát ták DEGRÉ Mik lós és VÁRADY-BRENNER Ala jos. (Corpus Juris Hungarici. Ma -
gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 56.) Bp., Franklin Tár su lat, 1935 (a to váb bi ak ban: CJH 56), 



A XIX. szá zad el ső fe le azon ban még is vissza kö szön a tör vény ből: már a mi nisz -

te ri in do ko lás ál ta lá nos ré sze sem tu dott sza kí ta ni a Nem ze ti Mú ze um ne me si tár -

sa da lom ban meg fo gal ma zott rendies fel fo gá sá val. A mi nisz ter ugyan is ki fej tet te, 

hogy Eu ró pá ban az or szá gos mú ze u mok szin te ki vé tel nél kül fe je del mi ala pí tá sú ak, 

így gyűj te mé nye ik nagy ban tük rö zik vissza az ala pí tó és gya ra pí tó fe je del mek mű -

vé sze ti, tör té ne ti és ter mé szet tu do má nyos ér dek lő dé sét. Ez zel szem ben Ma gyar or -

szá gon a nem ze ti tár sa da lom hoz ta lét re a so ká ig egye dü li or szá gos köz gyűj te ményt, 

a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot, amely a ma gyar föld és a ma gyar szel lem tu do má nyos 

szem pont ból be cses ér té ke it gyűj ti. El ső ren dű fe la da ta te hát a nem ze ti ér té kek 

gyűj te mé nye zé se, ez zel az anya gá val sze rez meg fe le lő súlyt és is mert sé get a nem -

zet kö zi tu do má nyos ság ban. Má sod sor ban nem zet kö zi össze ha son lí tó anya got is 

gyűj te nie kell a ma gyar tu do mány és köz íz lés fej lesz té se ér de ké ben. Hóman mél -

tat ta gróf Széchényi Fe renc ala pí tói, il let ve Jó zsef ná dor mú ze um fej lesz tői ér de me it, 

majd rá mu ta tott ar ra, hogy az in téz mény nek 1870-ben már hét szak gyűj te mé nye 

volt, ami sür ge tő vé tet te egyes gyűj te mé nyek ki vá lá sát, új in téz mé nyek ala pí tá sát. 

A tör té ne ti fej lő dés ből kis sé ide a li zál va azt ve zet te le, hogy a nem ze ti nagy köz -

gyűj te mé nye ink fej lesz té sé ben és ve ze té sé ben két ve ze tő irány elv mu tat ha tó ki:  

a nem ze ti irány (a kü lön le ge sen ma gyar vo nat ko zá sú dol gok gyűj té se) és a tár sa -

dal mi ala pí tás ra te kin tet tel az igaz ga tás ban meg nyil vá nu ló ön kor mány za ti szel lem. 

Hóman sze rint azon ban min dezt meg tör te a szak gyűj te mé nyek ki vá lá sa, a szak -

igaz ga tás el kü lön ülé se, a de cent ra li zá ció. Bár már a XIX. szá zad vé gén fel me rült  

a Nem ze ti Mú ze um egy sé gé nek vissza ál lí tá sa, ar ra tény le ge sen csak a gyűj te mény -

egye te mi tör vénnyel ke rült sor. Ez azon ban még sem va ló sult meg teljeskörűen, mert 

bár Hóman hi á ba ja va sol ta már a Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tói szé ké be tör tént 

beik ta tá sa kor, hogy a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ne vét a Gyűj te mény egye tem egé -

szé re ter jesszék ki, ez nem tör tént meg. Ezért a tör vény egyik cél ja a tör té ne ti 

hagyo mány nak meg fe le lő en a név meg őr zé se, más részt az au to nóm igaz ga tás 

kitel je sí té se: az au to nóm ha tó ság szer ve i nek meg ala kí tá sa tel jes egé szé ben sa ját 

ha tás kö ré be ke rül. Bár a Gyűj te mény egye tem ere de ti leg a köz gyűj te mé nyek egye -

te me ként ala kult meg, az évek so rán nem gyűj te mé nyi jel le gű in téz mé nyek is  

a szer ve zet igaz ga tá sa alá ke rül tek, és ez zel el ho má lyo sult a szer ve zet gyűj te -

mény igaz ga tá si jel le ge, ez pe dig a szak sze rű igaz ga tást ká ro san be fo lyá sol ta. Emi att 

pro fil tisz tí tás ra van szük ség, hogy vissza ál lít sák az ön kor mány za ti szer ve zet 

gyűjte mé nyi jel le gét és szak sze rű igaz ga tá sát. En nek je gyé ben a tör vény ja vas lat  

a gyűj te mé nyi anyag és a gyűj tő kö rök azo nos sá ga alap ján öt gyűj te mé nyi cso por tot 

ala kí ta na ki, ra ci o na li zál na. A tör vény ja vas lat va gyon jo gi kér dé se ket is ren dez ne:  

A Gyűj te mény egye tem tu laj do na (in gók és in gat la nok) a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ra 

száll. A mi nisz ter fon tos nak tar tot ta ki emel ni, hogy olyan in téz mé nyek tu laj don jo ga 

is a Nem ze ti Mú ze um ra száll na, ame lyek egyéb ként ki ma rad ná nak az ön kor mány -
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za ti szer ve zet ből.197 A ja vas lat ál ta lá nos vi tá já ban Zsin dely Fe renc (1891–1963),  

a köz ok ta tás ügyi bi zott ság elő adó ja kü lön ki emel te, hogy a mi nisz ter most azon 

elkép ze lé se i nek meg va ló sí tá sá ra ka pott le he tő sé get, ame lye ket már a Nem ze ti 

Múze um fő igaz ga tó ja ként 1923-ban meg fo gal ma zott.198 A tör vény ja vas la tot a na pi -

saj tó több sé ge ked ve ző en fo gad ta, de vol tak, akik egye ne sen „mú ze um rom bo lás”-

ként ér té kel ték a köz be széd ben „Lex Hóman”-nak csú folt tör vényt.199 

Az új tör vény ren del ke zé sé nek meg fe le lő en az 1922-ben lét re ho zott és ön kor -

mány za ti jog gal fel ru há zott jo gi sze mély, a nagy nem ze ti köz gyűj te mé nyek egye te -

me, az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem a tör vény élet be lé pé sé vel a Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze um ne vet vet te fel, ön kor mány za ti jo ga it pe dig a Ma gyar Nem ze ti 

Mú ze um Ta ná csa (a to váb bi ak ban: Ta nács) ál tal gya ko rol ta (1. §). 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a „Gyűj te mény egye tem” el ne ve zés a ma gyar nyelv 

szá má ra ide gen sze rű, fél re ér té sek re adott okot, és a köz tu dat ban sem tu dott gyö -

ke ret eresz te ni. Ez in do kol ja, hogy az el ne ve zést meg vál toz tas sák, te hát a ja va solt 

ren del ke zés va ló já ban csak név cse re (nem pe dig az érin tett in téz mé nyek Nem ze ti 

Mú ze um ba tör té nő be ol vasz tá sa), de emi att a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot a ko ráb bi 

szer ve ze té ben meg kell szün tet ni: a „tör té ne ti tra dí ci ók kal ékes” név az ön kor mány -

za ti szer ve zet egé szé re át száll va ma rad fenn.200 

A jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tu laj do no sa lett az 

ön kor mány za ti szer ve ze té be tar to zó in téz mé nyek va gyo ná nak, tu laj do nos ként 

mind azon jo gok és kö te le zett sé gek meg il let ték, il let ve ter hel ték, ame lyek ko ráb ban 

a Gyűj te mény egye te met meg il let ték, il let ve ter hel ték (2. §). Jog ké pes sé ge ki ter jedt 

az élők kö zöt ti és a ha lál ese té re szó ló szer zés re; a ja vá ra, il let ve az ön kor mány -

za ti szer ve zet be tar to zó in téz mé nyek ja vá ra tett in gye nes ado má nyok, va la mint 

ha lál ese té re szó ló va gyo ni ré sze sí té sek nem es tek va gyo nát ru há zá si il le ték alá. 

Az in do ko lás rá mu ta tott ar ra, hogy a jog utód lás kap csán szük sé ges volt az át -

szál ló jo gok té te les fel so ro lá sa.201 

A tör vény át ala kí tot ta a Gyűj te mény egye tem he lyé be lé pő Ma gyar Nem ze ti Mú -

ze um szer ve ze tét (3. §). Az ön kor mány za ti szer ve zet be hat in téz mény (öt köz gyűj -

te mény, va la mint egy köz pon ti gyűj te mény ügyi hi va tal) tar to zott: Ma gyar Ki rá lyi 

Or szá gos Le vél tár (Kor mány ha tó sá gi Le vél tár, Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mi Le vél tár), 
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(1968), 83., VÉRTESY: i. m. (1987), 355., KOREK: i. m. (1988), 107–108., HOR VÁTH: i. m. (2006), 71., 
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DROPPÁN: Hóman Bá lint, i. m. (2011), 91–92., GÁL: i. m. (2016), 114. 

 
198   Az or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 253. ülé se (1934. már ci us 20.): Az 1931. évi jú li us hó 18-ára hir de tett 

Or szág gyű lés Kép vi se lő há zá nak nap ló ja. Hu sza dik kö tet. Hi te les ki a dás. (Az 1931. évi jú li us hó 18-ára 
hir de tett Or szág gyű lés nyom tat vá nyai. Kép vi se lő ház. Nap ló. XX.) Bp., Athenaeum Iro dal mi és Nyom dai 
Rész vény tár su lat, 1934, 511. Vö.: UJVÁRY: i. m. (2009), 397., GEDAI: i. m. (2011), 73., DEBRECZENI-
DROPPÁN: Hóman Bá lint, i. m. (2011), 91–92. 

 
199   GEDAI: i. m. (2011), 72. 
 
200   KI 1931/9, 361., CJH 56, 59. (1. jegy zet). Ld. még: MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 382–384., MA -

GYA RY: i. m. (1942/1998), 218–219., 364., KOREK: i. m. (1968), 83., KOREK: i. m. (1988), 107., HOR VÁTH: 
i. m. (2006), 71., UJVÁRY: i. m. (2009), 397. 

 
201   KI 1931/9, 361., CJH 56, 59. (2. jegyzet). Ld. még: MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 382., KOREK:  

i. m. (1968), 83., KOREK: i. m. (1988), 107. 



Or szá gos Széchényi Könyv tár, Or szá gos Ma gyar Szép mű vé sze ti Mú ze um, Ma gyar 

Tör té ne ti Mú ze um (ré gé sze ti, tör té ne ti, ipar mű vé sze ti gyűj te mé nyek, Nép raj zi Mú -

ze um), Or szá gos Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um és a Köz gyűj te mé nyek Or szá gos 

Fő fel ügye lő sé ge (a to váb bi ak ban: KOF). Az Or szá gos Könyvforgalmi és Bib li og rá fi ai 

Köz pont a KOF fe lü gye le te és irá nyí tá sa alá ke rült. A tör vény ha tály ba lé pé sét kö -

ve tő egy éven be lül a Ta nács nak – a gyűj tés, fel dol go zás és tu do má nyos ku ta tás 

szak sze rű sé gé nek, va la mint az igaz ga tás és ke ze lés cél sze rű sé gé nek biz to sí tá sa ér -

de ké ben – a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott sza bály zat ban kel lett meg ál la pí ta nia a ko -

ráb ban a Gyűj te mény egye tem ben egye sí tett köz gyűj te mé nyek anya gá nak, osz tá -

lya i nak és gyűj te mé nye i nek az előbb fel so rolt in téz mé nyek kö zöt ti meg osz tá sát. 

Az in téz mé nyek gyűj tő kö ré nek meg ál la pí tá sá ról, gyűj te mé nyi anya guk nak vagy egy 

ré szé nek más in téz mény be tör té nő át he lye zé sé ről, az egyes in téz mé nyek ke re tén 

be lül osz tá lyok egye sí té sé ről, szét ta go lá sá ról, il le tő leg meg szün te té sé ről, va la mint 

új osz tá lyok szer ve zé sé ről a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val a Ta nács ha tá ro zott. Az in téz -

mé nyek el ső szá mú tiszt vi se lő jét a Ta nács je lö lé se alap ján a mi nisz ter elő ter jesz té -

sé re az ál lam fő ne vez te ki, de a KOF élé re ha son ló mó don ki ne ve zett or szá gos 

főfel ügye lő tiszt sé ge tisz te let be li (az az ezért kü lön nem ka pott fi ze tést) volt. A jog -

sza bály ren del ke zett ar ról is, hogy a köz gyűj te mé nyek fe lü gye le té vel, va la mint  

a mú ze u mok és könyv tá rak együtt mű kö dé sé nek elő moz dí tá sá val és a nem zet kö zi 

ki ad vány cse ré vel kap cso la tos ügy vi te li ten ni va ló kat a KOF-nak kel lett el lát nia.202 

Az előb bi ren del ke zé sek ből kö vet ke ző en, az anyag szak sze rű cso por to sí tá sá ra 

fi gye lem mel és a kü lön bö ző gyűj te mé nyek el kü lö ní té se ér de ké ben, új ra pon to san ki 

kel lett je löl ni az ön kor mány za ti szer ve ze tet al ko tó köz gyűj te mé nye ket. Új elem ként 

je lent meg a Tör té ne ti Mú ze um (gya kor la ti lag a ko ráb bi Nem ze ti Mú ze um, va la mint 

az Ipar mű vé sze ti Mú ze um egye sí té sé vel), amely nek egy faj ta tag in téz mé nye lett  

a Nép raj zi Mú ze um nak ne ve zett egy ség. A mi nisz te ri in do ko lás ki emel te, hogy a ja -

vas lat sze rint az új gyűj te mé nyi struk tú ra ki ala kí tá sa kap csán a gyűj te mé nyek 

felosz tá sá ról az ön kor mány za ti ha tó ság mi nisz te ri jó vá ha gyás sal dönt het. A tör -

vény ja vas lat iga zi új don sá ga azon ban egy új ha tó ság fel ál lí tá sa volt. A KOF ter mé -

sze te sen nem előz mé nyek nél kü li, de an nak bi zo nyí té ka, hogy a kul tusz mi nisz té ri um 

be lát ta egy ilyen – a tu do má nyos au to nó mia ré sze ként mű kö dő – hi va tal szük sé -

ges sé gét. A vá ra ko zá sok sze rint en nek a ha tó ság nak kell töb bek kö zött ko or di nál -

nia a Nem ze ti Mú ze um égi sze alá és a KOF ha tás kö ré be tar to zó köz gyűj te mé nyek 

együtt mű kö dé sét. A mi nisz ter ki fe je zet ten hang sú lyoz ta, hogy a hi va tal lé te sí té se 

nem ter he li meg a köz pon ti költ ség ve tést, mi vel a szerv ve ze tő jé nek tiszt sé ge tisz -

te let be li (nem kap fi ze tést), az ügy me net el lá tá sá ért pe dig a Nem ze ti Mú ze um ból 

ide be osz tott tiszt vi se lők és al kal ma zot tak fe le lő sek (át szer ve zés).203 A ja vas lat vi -

ta tói kö zül töb ben ar ra hív ták fel a fi gyel met, hogy az egy ko ri Or szá gos Kép tár ból 
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ki fej lő dött Szép mű vé sze ti Mú ze um Nem ze ti Mú ze um ba tör té nő in teg rá lá sa nem 

sze ren csés, hi szen az a kép ző mű vé sze tek egye te mes mú ze u ma (te hát a Nem ze ti 

Mú ze um mal el len tét ben „uni ver zá lis” gyűj tő kö rű és gyűj tő te rü le tű).204 A dön tés 

nyo mán je len tős pro fil tisz tí tást haj tot tak vég re, pél dá ul a Tör té nel mi Kép csar nok 

vissza ke rült a ko ráb bi Nem ze ti Mú ze um hoz, ame lyet im már Tör té ne ti Mú ze um nak 

ne vez tek, de ide ol vasz tot ták be az Ipar mű vé sze ti Mú ze u mot is, amely nek anya gát 

egye sí tet ték a mú ze um ré gi ség tá ri anya gá val.205 

A tör vény meg vál toz tat ta a Ta nács össze té te lé vel kap cso la tos sza bá lyo kat (4. §). 

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um el nö két a Ta nács há rom je lölt je kö zül a mi nisz ter elő -

ter jesz té sé re az ál lam fő ne vez te ki. Az ügy ve ze tő al el nö köt az ön kor mány za ti szer -

ve zet be tar to zó in téz mé nyek el ső szá mú tiszt vi se lői kö zül a Ta nács je lö lé se alap -

ján a mi nisz ter ne vez te ki. Az el nök és az al el nök meg bí za tá sa tisz te let be li volt és 

hat év re szólt. Az el nö kön túl a Ta nács tag jai vol tak a szer ve zet be tar to zó in téz mé -

nyek el ső szá mú tiszt vi se lői és az or szá gos fő fel ügye lő, to váb bá az in téz mé nyek 

osz tály ve ze tői kö zül vá lasz tott hat tiszt vi se lő tag, va la mint a Ta nács je lö lé se alap -

ján a mi nisz ter ál tal „meg hí vott” (ki ne ve zett) ti zen nyolc szak ér tő (leg alább két har -

ma duk egye te mi ta nár), il let ve gaz da sá gi ügyek te kin te té ben a Ma gyar Nem ze ti 

Mú ze um gaz da sá gi igaz ga tó ja. (A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia sze mély ze ti ügyei 

te kin te té ben ta nács tag sá got ka pott az Aka dé mia fő tit ká ra és két ki kül dött tag ja.) 

A szer ve zet ki ala kí tá sá val kap cso la tos sza bá lyo zás elő ké szí té se so rán Hóman  

a gyűj te mény egye te mi tör vény ben le fek te tett el vek re, va la mint a meg elő ző ti zen két 

év ta pasz ta la ta i ra épí tett. A Ta ná csot to vább ra is köz gyűj te mé nyi hi va tal no kok ból 

és szak ér tők ből ja va sol ta össze ál lí ta ni; előb bi ek kép vi sel ték a gyűj te mé nyi gya kor -

la tot és szak tu dást, utób bi ak az el mé le ti szak tu dást és a mű ér tő köz vé le ményt. Meg -

vál toz tak a Ta nács bel ső ará nyai: az in téz mé nyek el ső szá mú ve ze tő mel lett to váb bi 

hat, osz tály ve ze tők ből in téz mé nyen ként meg vá lasz tott tag, va la mint a gaz da sá gi 

igaz ga tó erő sí tet te a hi va tal nokele met. A szak ér tői ol dal bel ső ta go lá sa is vál to zott: 

ti zen két egye te mi ta nár mel lett hat szak ér tő tag be ke rü lé se vált le het sé ges sé. Az 

MTA kép vi se le té re azért volt szük ség, mert 1923 óta az Aka dé mia ál lan dó al kal ma -

zot tai a gyűj te mény egye te mi lét szám ba ke rül tek, de az Aka dé mia ál tal kül dött ta gok 

ha tás kö rét a sza bá lyo zás – a ko ráb bi ak kal el len tét ben – az aka dé mi ai sze mély ze ti 

ügyek re ja va sol ta kor lá toz ni. A Ta nács el nö ké nek je lö lé sé nél a ter ve zet a hár mas 

je lö lést lát ta in do kolt nak, az al el nö ki tiszt ség ese té ben pe dig a ko ráb bi két éves man -

dá tum he lyett hatévest in dít vá nyo zott, mert ez fog ja biz to sí ta ni „az ad mi niszt rá ció 

na gyobb egy ön te tű sé gét és fo lya ma tos sá gát”.206 
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nács mun ká já ban: Ma gyar tör vény tár. 1923. évi tör vény cik kek. Jegy ze tek kel el lát ta TÉRFY Gyu la. (Corpus 
Juris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 45.) Bp., Franklin Tár su lat, 1924 (a to -
váb bi ak ban: CJH 45), 3–4. 



Meg ma radt a Ta nács nak a gyűj te mény egye tem mű kö dé sé ből is mert szer ve ze ti 

rend je, de a jog al ko tó itt is több mó do sí tást lép te tett élet be (5. §). A Ta nács ön kor -

mány za ti jog kö ré ben tel jes ülés ben az igaz ga tó ta nács ban, a szak ta ná csok ban és – új 

elem ként – a gaz da sá gi ta nács ban járt el. Az Igaz ga tó ta nács tag jai vol tak – az el nö kön 

túl – az in téz mé nyek el ső szá mú tiszt vi se lői és az or szá gos fő fel ügye lő, to váb bá  

a szak ér tő ta nács ta gok kö zül az Igaz ga tó ta nács ál tal hat év re vá lasz tott és a mi nisz -

ter ál tal meg erő sí tett hat tag, va la mint a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia sze mély zeti 

ügye i nek tár gya lá sa kor az Aka dé mia fő tit ká ra és egyik ki kül dött tag ja. Az ön kor -

mány za ti szer ve zet be tar to zó in téz mé nyek nek, il le tő leg ezek osz tá lya i nak meg fe le -

lő en kü lön-kü lön szak ta ná cso kat kel lett ala kí ta ni. A szak ta ná csok el nö ke a Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze um ügy ve ze tő al el nö ke lett, tag jai vol tak az érin tett in téz mény ta -

nács tag-tiszt vi se lői, va la mint az Igaz ga tó ta nács ál tal ki je lölt két szak ér tő ta nács tag. 

A köz gyűj te mény-fe lü gye le ti szak ta nács tag jai az ügy ve ze tő al el nö kön túl az or -

szá gos fő fel ügye lő, az in téz mé nyek egyi ké nek az Igaz ga tó ta nács ál tal ki je lölt el ső 

szá mú tiszt vi se lő je, va la mint szin tén az Igaz ga tó ta nács ál tal ki je lölt két szak ér tő ta -

nács tag let tek. A gaz da sá gi ta nács tag jai az ügy ve ze tő al el nö kön túl az in téz mé nyek 

el ső tiszt vi se lői, az or szá gos fő fel ügye lő és a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gaz da sá gi 

igaz ga tó ja vol tak. Az el nök ta nács ko zá si jog gal az Igaz ga tó ta nács ülé se i re szük ség 

ese tén olyan ta nács ta go kat is meg hív ha tott, akik az Igaz ga tó ta nács nak nem vol tak 

tag jai, ha son ló kép pen ta nács ko zá si jog gal meg hív ha tott a szak ta ná csi ülé sek re nem 

ta nács tag szak ér tő ket is. A gaz da sá gi ügyek igaz ga tó ta ná csi tár gya lá sa i ra vi szont  

a gaz da sá gi igaz ga tót ta nács ko zá si jog gal meg kel lett hív ni. 

A mi nisz ter az ön kor mány za ti ha tó ság egyes szer ve ze te i nek meg ala kí tá sa kor 

alap elv nek te kin tet te a hi va tal no ki és a szak ér tői elem meg fe le lő kép vi se le tét. Az 

egyet len ki vé tel a gaz da sá gi ta nács lett, amely ese té ben csak az in téz mé nyek el ső 

szá mú ve ze tő i nek és a köz gyűj te mé nyek fő fel ügye lő jé nek ér dek kö ré be tar to zó 

ügye ket tár gyal tak. Az ön kor mány za ti elv még tel je sebb ér vé nye sí té sé vel ma gya -

ráz ta Hóman azt a ja vas la tát, hogy az Igaz ga tó ta nács ba és az egyes szak ta nács ba 

meg hí van dó szak ér tők ről ma ga az ön kor mány za ti ha tó ság dönt hes sen. Nem el ha -

nya gol ha tó je len ség ugyan ak kor, hogy az Igaz ga tó ta nács össz ér de ke ket kép vi selt, 

a szak ta ná csok par ti ku lá ris gyűj te mé nyi és szak tu do má nyos ér de ke ket vet tek figye -

lem be. Az előb bi szem pon to kat és a szak szem pon tok mi nél tel je sebb meg is me ré -

sét szol gál hat ta az is, hogy az el nök jo go sult volt az igaz ga tó ta ná csi ülés re bár mely 

ta nács ta got, a szak ta ná csi ülés re pe dig – ta nács ko zá si jog gal – kül ső szak ér tőt meg -

hív ni. A gaz da sá gi igaz ga tó gaz da sá gi ügye ket tár gya ló igaz ga tó ta ná csi ülé se ken 

va ló je len lé te pe dig azért volt in do kolt, mert az Igaz ga tó ta nács csak így kap ha tott 

szak sze rű és ki me rí tő tá jé koz ta tást.207 

A Ta nács mű kö dé se kap csán főbb vo na lak ban fenn ma radt a gyűj te mény egye te -

mi ha tás kö ri rend, de a tör vény a ko ráb bi sza bá lyo zást több pon ton is mó do sí tot ta, 

pon to sí tot ta (6. §). A Ta nács tel jes ülés ben je löl te el nö két, vá lasz tott fel ső há zi ta got, 

100

207   KI 1931/9, 362., CJH 56, 62. (1. jegy zet). Ld. még: MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 383., KOREK:  
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383.) har minc négy, a ké sőb bi (POMOGYI: i. m. (2008), 736.) sze rint mint egy negy ven tag ja volt. 



tár gyal ta meg az évi je len tést, ha tá ro zott a mi nisz ter nek a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -

um, il le tő leg an nak ön kor mány za ti szer ve ze té be tar to zó in téz mény il le té kes szer -

vé nek, az in téz mény va gyo ná ra vo nat ko zó ren del ke zé si jo gát sér tő ren de le te, 

hatá ro za ta vagy egyéb in téz ke dé se el len, a köz igaz ga tá si bí ró ság nál emel he tő pa -

nasz ról, il let ve fog lalt ál lást ál ta lá nos el vi – könyv tá ri, le vél tá ri és mú ze u mi – kér -

dé sek ben. 

Az elő ter jesz tő ér zé kel tet te, hogy a va lós ön kor mány za ti ság hoz az is szük sé ges, 

hogy az egyes tes tü le tek ér de mi dön tés ho za ta li ha tás kör rel ren del kez ze nek. A tör -

vény ja vas lat ezért pon to san és hi e rar chi ku san ha tá roz ta meg az egyes tes tü le tek 

fe la dat- és ha tás kö re it, fi gye lem mel az ügy me net re és az egyes tes tü le tek tag lét -

szá má ra. A tu do má nyos tiszt vi se lői ál lá sok be töl té sé vel kap cso lat ban a mi nisz ter  

a Gyűj te mény egye tem nél be vált rend szer (előadmány, óvás) fenn tar tá sát ja va sol ta. 

Az MTA ál lás he lye i vel kap cso lat ban vi szont kü lön bi zott ság szer ve zé sét tar tot ta in -

do kolt nak, mi vel ez a szak ta ná csok tól el kü lö ní tet ten hoz hat ta meg a sze mély ze ti 

jel le gű dön té se ket.208 

A tör vény új ra sza bá lyoz ta a kép vi se le ti jo got (7. §). A jo gi sze mé lyi ség gel fel ru -

há zott Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ne vé ben jog ügy le te ket a Ta nács köt he tett, a Ta nács 

ne vé ben pe dig kép vi se le ti jog gal az el nök járt el. Ezer pen gő ér té ket meg ha la dó va -

gyon tár gyak el ide ge ní té se, köl csö nök fel vé te le, sza va tos sá gok vál la lá sa és ál ta lá -

ban a ren des be vé te le ket meg ha la dó ter hes jog ügy le tek meg kö té se csak a mi nisz -

ter – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – meg adott elő ze tes hoz zá já ru lá sa alap -

ján tör tén he tett. 

A kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak sza bá lyo zá sa az in do ko lás sze rint az előb bi ren -

del ke zé sek ből kö vet ke zett, egyút tal pon to san ki je löl te a Ta nács és el nö ke fel adat -

kö re it, a jo gok gya kor lá sá nak rend jét.209 

A tör vény a gyűj te mény egye te mi tör vény hez ké pest rész le te seb ben sza bá lyoz -

ta a gaz dál ko dás rend jét (8. §). A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ál la mi tá mo ga tás ból be -

folyt, va la mint egyéb be vé te li for rá sok ból szár ma zó jö ve del me it a Ma gyar Nem zeti 

Mú ze um Gaz da sá gi Hi va ta la (a to váb bi ak ban: Gaz da sá gi Hi va tal) ke zel te. A nem 

álla mi ere de tű jö ve del me ket alap sze rű en kel lett ke zel ni (Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mi 

Alap), és az egyes jö ve del me ket el kü lö nít ve kel lett nyil ván tar ta ni at tól füg gő en, 

hogy a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot egye te me sen vagy több in téz ményt együt te sen, 

il let ve egy in téz ményt il let ték (a ren del ke zés nem érin tet te a Köz gyűj te mé nyek Or -

szá gos Alap já val kap cso la tos ko ráb bi sza bá lyo zást). Az egye te me sen, il let ve több 

in téz ményt együt te sen il le tő jö ve del mek kap csán az el nök, az egy in téz ményt il le tő 

jö ve del mek ese té ben az adott in téz mény el ső szá mú ve ze tő je utal vá nyo zott. Ha az 

utal vá nyo zás a 10 000 pen gőt meg ha lad ta, ak kor ez csak az Igaz ga tó ta nács nak  

az il le té kes szak ta nács meg hall ga tá sa után adott hoz zá já ru lá sá val volt le het sé ges. 

Az igaz ga tás cél já ra szol gá ló jö ve del mek ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak mód ját, 

va la mint a Gaz da sá gi Hi va tal szer ve ze tét és ügy vi te lét a mi nisz ter ren de let ben ál -

la pí tot ta meg. 
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Je len tős ha tá sú újí tás nak szá mí tott az ad mi niszt rá ció egy sze rű sí té se és fel gyor -

sí tá sa, va la mint a költ ség ha té kony ság szem pont já ból az egy sé ges gaz da sá gi szer -

ve zet meg te rem té se, ko ráb ban ugyan is a gaz dál ko dá si fe la da to kat kü lön-kü lön lát ták 

el az egyes in téz mé nyek nél (Nem ze ti Mú ze um, Or szá gos Le vél tár, Szép mű vé sze ti 

Mú ze um, Ipar mű vé sze ti Mú ze um). Az egye sí tett gaz dál ko dás, a sze mély ze ti nyil ván -

tar tá sok és a köny ve lés egy sé ges ve ze té sé nek cél ja nem csak ha té ko nyabb mun ka -

vég zés, ha nem egyi de jű lét szám csök ken tés is volt (in téz mé nyen ként vár ha tó an 2–3 

főt jel zett az elő ter jesz tés). Az au to nóm jö ve del mek alap sze rű, va la mint az egyes 

in téz mé nye ket il le tő kü lön jö ve del mek kü lön nyil ván tar tá sát a mi nisz te ri in do ko lás 

to vább ra is fenn tar ta ni ja va sol ta, hi szen ez a gya kor lat a Gyűj te mény egye tem nél 

be vált. A mi nisz ter fon tos nak tar tot ta an nak rög zí té sét is, hogy a jö ve del mek ről ál -

ta lá ban a Ta nács ren del kez hes sen, a fe le lős ség szem pont já ból ér ték ha tá rok kö zé 

szo rí tott utal vá nyo zá si jog kört a Ta nács el nö ke, il let ve a sa ját in téz ményt il le tő en 

pe dig az in téz mény el ső szá mú tiszt vi se lő je gya ko rol has sa.210 

Kü lön sza kasz ren dez te a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ön kor mány za ti szer ve ze té -

be nem tar to zó, de ha tó sá ga alá ren delt bel föl di és kül föl di tu do má nyos in té ze tek 

hely ze tét (9. §). Ezek ese té ben az igaz ga tá si kér dé se ket a mi nisz ter – a Ta nács meg -

hall ga tá sa után – ren de let tel sza bá lyoz ta. 

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ön kor mány za ti szer ve ze té be a Gyűj te mény egye -

tem től csak a köz gyűj te mé nye ket so rol ták be, ezért szük sé ges lett a pro fil ide gen 

kül föl di és ha zai ku ta tó in té ze tek hely ze té nek ren de zé se, mi vel ezek ingatlanai és 

in gó sá gai rész ben a Nem ze ti Mú ze um tu laj do ná hoz tar toz tak. Az új hely zet ben in -

do kolt nak tűnt, hogy a fel me rü lő kér dé sek ren de zé sé re (a szük sé ges új meg ál la po -

dá sok meg kö té sé re és ren de le ti szin tű sza bá lyo zás ki a dá sá ra) szó ló fel ha tal ma zást 

– ter mé sze te sen a Ta nács be vo ná sá val („meg hall ga tá sá val”) – a mi nisz ter kap ja meg.211 

Hóman kon cep ci ó ját töb ben ki fo gá sol ták, mi vel sze rin tük a szer ve zet ből ki ke rült 

in té ze tek sor sa bi zony ta lan ná vált, bár hoz zá kell ten nünk, hogy a kül föl di tu do má -

nyos in té ze tek mű kö dé se ép pen Hóman kul tusz mi nisz ter sé ge ide jén volt a leg in -

kább si ke res.212 

Az ön kor mány za ti szer ve zet au to nó mi á já nak egyik meg nyil vá nu lá si for má ja volt 

a meg le he tő sen sza bad ki ne ve zé si rend szer (10. §). A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ön -

kor mány za ti szer ve ze té be tar to zó, to váb bá az előbb em lí tett in téz mé nyek, il le tő leg 

in té ze tek tiszt vi se lői és egyéb al kal ma zot tai, va la mint a Ma gyar Tu do má nyos Aka -

dé mi á nak a Gyűj te mény egye tem sze mély ze té nek lét szá má ba fel vett, és az új tör -

vénnyel a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um sze mély ze té nek lét szá má ba át vett tiszt vi se lői 

és egyéb al kal ma zot tai az ál la mi tiszt vi se lők kel, il let ve egyéb al kal ma zot tak kal azo -

nos jog ál lá sú ak let tek; szol gá la ti vi szo nya ik ra néz ve a köz szol gá la ti al kal ma zot tak ra 

ér vé nyes jog sza bá lyo kat kel lett irány adó nak te kin te ni. Az új sza bá lyo zás az al kal -
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ma zot ta kat elv ben to vább ra is há rom, va ló já ban négy cso port ba so rol ta: tu do má -

nyos tiszt vi se lők (1), tu do má nyos és mű sza ki se géd tiszt vi se lők (2), igaz ga tá si (gaz -

da sá gi és ke ze lői) tiszt vi se lők (3), va la mint al tisz tek és szol gák (4). A mi nisz ter az 

érin tett ön kor mány za ti szerv meg hall ga tá sa után ren de let ben ál la pí tot ta meg, hogy 

az egyes lét szá mok ba tar to zó ál lá so kat mi lyen arány ban kell az em lí tett in téz mé -

nyek, il let ve in té ze tek kö zött meg osz ta ni. A jog sza bály ren dez te az egyes ál lá sok 

be töl té se kap csán az elő fel té te le ket is. Így tu do má nyos tiszt vi se lői ál lás ra dok to ri 

ok le vél, tu do má nyos és mű sza ki se géd tiszt vi se lői ál lá sok ra érett sé gi bi zo nyít vány 

vagy a kö zép is ko la (kö zép fo kú is ko la) ne gye dik osz tá lyá nak si ke res el vég zé se és 

az egyes in té ze tek nél szük sé ges kü lön le ges gyűj te mény ke ze lé si vagy mű sza ki szak -

is me ret ké pe sí tett. Az előbb em lí tett tiszt vi se lők és se géd tiszt vi se lők gya kor la ti 

kép zé sé nek, to váb bá az egyes ága za tok ban szük sé ges szak vizs gá nak sza bá lya it  

a mi nisz ter a Ta nács ja vas la ta alap ján ren de let ben ál la pí tot ta meg. A tu do má nyos 

tiszt vi se lői ál lá sok ra a Ta nács je lö lé se alap ján a mi nisz ter, il let ve a mi nisz ter elő -

ter jesz té sé re az ál lam fő ne ve zett ki. A ma ga sabb fi ze té si osz tály nak meg fe le lő 

állás ba so rolt tu do má nyos és mű sza ki se géd tiszt vi se lői és igaz ga tá si tiszt vi se lői 

állá sok ra a Ta nács je lö lé se alap ján a mi nisz ter, il let ve a mi nisz ter elő ter jesz té sé re 

az ál lam fő, az ala cso nyabb rang osz tály nak meg fe le lő ál lás ba so rolt vagy rang osz -

tály ba nem so rolt tu do má nyos és mű sza ki se géd tiszt vi se lői és igaz ga tá si tiszt vi se lői 

ál lá sok ra a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ügy ve ze tő al el nö ke ne ve zett ki. A ki ne ve zést 

meg erő sí tés vé gett fel kel lett ter jesz te ni a mi nisz ter hez. A mi nisz ter csak a Ta nács 

ál tal je lölt egyént ne vez het te ki vagy hoz hat ta ki ne ve zés re ja vas lat ba, egyéb ként 

csak a vissza uta sí tás jo ga il let te meg. Ha azon ban a tiszt vi se lői al kal ma zás szem -

pont já ból ér de kelt in téz mény, il let ve in té zet el ső szá mú tiszt vi se lő je a je lö lés el len 

két íz ben óvást emelt, és emi att ér vé nyes je lö lés nem tör tént, az il le tő ál lás ra a ki -

ne ve zés, il le tő leg az elő ter jesz tés-té tel tel jes jo ga a mi nisz tert il let te meg. Az al tisz -

te ket az al kal ma zás szem pont já ból ér de kelt in téz mény el ső szá mú tiszt vi se lő jé nek 

ja vas la tá ra a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ügy ve ze tő al el nö ke ne vez te ki. A ki ne ve zést 

meg erő sí tés vé gett fel kel lett ter jesz te ni a mi nisz ter hez. A na pi dí ja so kat és na pi bé -

re se ket az ér de kelt in téz mény el ső szá mú tiszt vi se lő je al kal maz ta. 

A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a Gyűj te mény egye tem ből a Nem ze ti Mú ze um ba 

át vett tiszt vi se lők szol gá la ti jog vi szo nyát ren dez ni szük sé ges, to vább ra is a köz szol -

gá lat al kal ma zott ra vo nat ko zó sza bá lyok alap ján (mi vel ezek ma rad tak irány adók 

er re a jog vi szony ra is), mi vel mind ez „az ön kor mány za ti jel leg fo lyo má nya”. Er re te -

kin tet tel tart ja fenn a tör vény ja vas lat a „kö zös stá tus”-t és a Gyűj te mény egye tem -

nél meg ha tá ro zott al kal ma zot ti cso por to kat (tu do má nyos tiszt vi se lő, tu do má nyos 

és mű sza ki se géd tiszt vi se lő, igaz ga tá si tiszt vi se lő). Hóman a ko ráb ban meg ál la pí tott 

het ven éves kor ha tár meg őr zé sét vi szont nem tar tot ta in do kolt nak, mi vel ez igaz -

ság ta lan len ne az el he lyez ked ni nem tu dó fi a tal szak em be rek nagy szá ma mi att. 

Sze rin te a tu do má nyos tiszt vi se lői ál lá sok ese té ben to vább ra is dok to ri fo ko zat 

meg kö ve te lé se in do kolt, de a böl csész dok to rá tust nem sza bad annyi ra elő tér be he -

lyez ni, ahogy a gyűj te mény egye te mi tör vény ben sze re pelt, mert az in téz mé nyek ben 

min den tu do mány szak kép vi sel ve van. A mi nisz ter a tu do má nyos se géd tiszt vi se lői 

és igaz ga tá si tiszt vi se lői ál lá sok ese té ben az al el nö köt meg il le tő ki ne ve zé si jo got 

az egye te mek rek to ra it il le tő ki ne ve zé si jog kör ana ló gi á já ra ja va sol ta sza bá lyoz ni, 
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míg a na pi dí ja sok és na pi bé re sek al kal ma zá sa az egyes in téz mé nyek szük ség le te 

sze rint tör té nik, eb ben az eset ben a jog kört az in téz mény el ső szá mú tiszt vi se lő jé -

hez in do kolt te le pí te ni. A mű kö dő ké pes ség fenn tar tá sa (a fo lya ma tos ság és a za -

var ta lan ság) pe dig azt in do kol ja, hogy az egyes ki ne ve zé sek nél az in téz mény ve ze -

tő szá má ra biz to sí tott óvá si jog adott ki ne ve zé si ügy kap csán tör tént két sze ri gya -

kor lá sa után a tel jes ki ne ve zé si jog kör a mi nisz ter re száll jon át.213 

Amint lát tuk, a Ta nács tel jes ülé sen ho zott dön té sé vel pa naszt emel he tett a köz -

igaz ga tá si bí ró ság nál a mi nisz ter nek a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um, il le tő leg an nak 

ön kor mány za ti szer ve ze té be tar to zó in téz mény il le té kes szer vé nek az in téz mény 

va gyo ná ra vo nat ko zó ren del ke zé si jo gát sér tő ren de le te, ha tá ro za ta vagy egyéb in -

téz ke dé se el len (11. §). Ha a köz igaz ga tá si bí ró ság a pa nasz nak helyt adott, a meg -

tá ma dott ren del ke zést meg sem mi sí tet te. 

A mi nisz te ri in do ko lás ki fe je zet ten hang sú lyoz ta, hogy a tör vény ja vas lat ál tal 

biz to sí tan dó pa nasz jog csak rész le ges, po li ti kai vo nat ko zá sok tól men tes, ki zá ró lag 

a taxatíve fel so rolt va gyon jo gi ese tek ben al kal maz ha tó. Is me re tes, hogy 1923-tól 

a Gyűj te mény egye tem ál ta lá nos köz igaz ga tá si pa nasz jog gal ren del ke zett, min den 

a mi nisz ter vagy va la mely kö ze gé nek au to nó mi á ra sé rel mes ren del ke zé sé vel szem -

ben. Hóman azon ban rá mu ta tott ar ra, hogy a tu do má nyos jel le gű és hi va tá sos auto -

nó mi ák (pél dá ul a Pázmány Pé ter Tu do mány egye tem) rend sze rint nem ren del kez -

nek köz igaz ga tá si jog vé de lem mel, a ré szük re biz to sí tott pa nasz jog csak rész le ges, 

egyes kér dé sek re (pél dá ul va gyon jo gi kér dé sek) ter jed ki, ezért in do kolt a gyűj te -

mény egye te mi pa nasz jog új ra sza bá lyo zá sa, pon to sí tá sa (ma gya rul: kor lá to zá sa) 

va gyon jo gi kér dé sek ben, és csak sem mi sí tő ha tal ma le het a köz igaz ga tá si bí ró ság -

nak.214 

Kü lön sza bá lyo zást tar tal ma zott a tör vény az Or szá gos Le vél tár és a Szé ché nyi 

Könyv tár vo nat ko zá sá ban egyes szol gál ta tá sok ra va ló te kin tet tel, ezek nek azon ban 

kü lö nö sebb mu ze á lis vo nat ko zá sa nem volt (12. §). An nál in kább an nak a ren del ke -

zés nek, amely sze rint a Nem ze ti Mú ze um ön kor mány za ti szer ve ze té be tar to zó in -

téz mé nyek ál tal adott egyéb szak vé le mé nye kért és más mun ká la to kért dí ja zás járt, 

amely nek mér té két, mód ját a mi nisz ter ren de let ben ál la pí tot ta meg. A dí jak ból 

befolyt össze ge ket az adott in téz mény ja vá ra a Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mi Alap ba 

kel lett be fi zet ni. 

Az új sza bá lyo zás sal a Nem ze ti Mú ze um szer ve ze té be so rolt in téz mé nyek egyes 

szol gál ta tá sa i ért fel szá mí tan dó dí jak jog alap ját ja va sol ta az elő ter jesz tő meg te rem -

te ni. Az egyes in téz mé nyek ál tal ér vé nye sít he tő dí jak az adott in téz mény be vé te -

le it gya ra pít hat ták, mi vel azo kat be sze dé sük után el kü lö ní tet ten, alap sze rű en kel -

lett ke zel ni.215 
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Az át me ne ti ren del ke zé sek tar tal maz ták az el nök kel, a sze mély zet tel és a Ta nács 

tag ja i val kap cso la tos sza bá lyo kat (13. §). Így a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um el nö ki 

tiszt sé gét 1934–1937 kö zött az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem Ta ná csá nak 

a tör vény ha tály ba lé pé se kor hi va tal ban lé vő el nö ke töl töt te be. Más részt a tör vény 

ha tály ba lé pé se kor szük sé ges sé vált át szer ve zés mi att a mi nisz ter a Gyűj te mény -

egye tem sze mély ze té nek bár mely tag ját ké pe sí té sé nek meg fe le lő más ál lás ba áthe -

lyez het te, il le tő leg ki ne vez het te, va la mint sza bály sze rű el bá nás alá von hat ta (el bo -

csát hat ta), és az így meg üre se dő ál lá sok ra, to váb bá a köz gyűj te mé nyek or szá gos 

fő fel ügye lő jé nek tiszt sé gé re vo nat ko zó elő ter jesz tés-té tel, il let ve ki ne ve zés tel jes 

jo ga a mi nisz tert il let te meg. Azo kat a tag sá gi he lye ket, ame lye ket vá lasz tás, il let ve 

je lö lés alap ján kel lett be töl te ni, az el ső szer ve zés al kal má val a mi nisz ter töl töt te 

be. Az így „meg hí vott” ta gok meg bí za tá sá nak idő tar ta mát az el ső hat éves cik lus ban 

sor so lás út ján kel lett meg ál la pí ta ni úgy, hogy éven ként egy-egy tag lé pett ki. 

Az át me ne ti ren del ke zé sek in do kát a mi nisz ter el ső sor ban az in téz mé nyek mű -

kö dé sé nek fo lya ma tos és za var ta lan biz to sí tá sá ban je löl te meg, így biz to sít ha tó 

ugyan is az át szer ve zés za var ta lan sá ga és a tör vény ja vas lat ban meg fo gal ma zott 

cé lok biz tos el éré se.216 

 

 

Összeg zés 
 

Az el ső iga zán át fo gó mú ze u mi tör vé nyek a két vi lág há bo rú köz ti idő szak ban szü let -

tek meg. Az 1922-es és az 1934-es jog sza bá lyok az or szá gos gyűj tő te rü le tű (ahogy 

ak kor mond ták nagy nem ze ti) köz gyűj te mé nye ink sor sát ren dez ték, míg az 1929-

es már nem egy konk rét in téz mény(tí pus)t sza bá lyo zott, ha nem va ló di ága za ti tör -

vény nek te kint he tő, eb ben a mi nő sé gé ben Ma gyar or szág tör té ne té ben az el ső ilyen 

mú ze u mi tör vé nyünk.217 

A Gyűj te mény egye tem lét re jöt té vel egy részt si ke rült meg men te ni a nagy ma -

gyar köz gyűj te mé nye ket, át men te ni a du a liz mus ide jé ből meg örö költ in téz mény há -

ló za tot, más részt az in téz mény összes ség („tu do má nyos nagy üzem”) mű kö dé sét az 

or szág gyű lés a szak sze rű ség és az ön kor mány za ti ság alap já ra he lyez te, össze fog ta 

őket egy nagy or szá gos tu do má nyos au to nó mi á ba: lét re hoz va ez zel a köz gyűj te mé -

nyi ága zat – mai szó val – kö zép irá nyí tó szer vét. Az ön mű kö dő funk ci o ná lis egy ség 

ha tás kör-át ru há zás ered mé nye volt: a kul tusz tár ca át en ged te a köz vet len igaz ga tá si 

fe la da to kat a kom pe ten sebb gyűj te mény egye te mi ta nács nak. A te kin té lyes sé vált 

szer ve zet fi nan szí ro zá sá hoz azon ban hi á nyoz tak az anya gi esz kö zök, ezért 1934-

ben sor ke rült „deg ra dá lá sá ra” (rész le ges le fo ko zá sá ra): a „ke mény jobb ol dal” szük -

ség te len és költ sé ges te her nek tar tot ta a „tu dó sok ön kor mány zat”-át, bár meg kez -

dő dött a szük sé ges bü rok rá cia ki épí té se (Gaz da sá gi Hi va tal), a Ma gyar Nem ze ti 

Múze um ra át ne ve zett szer ve zet au to nó mi á ja csök kent. A Gyűj te mény egye tem ké -
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sőb bi ér té ke lé sei el té rő ek, sze re pe vi ta tott, a rend szer vál to zás előtt ki fe je zet ten 

ne ga tív volt: „A Gyűj te mé nyi Egye tem (sic!) esz mé je nem va ló sí tot ta meg a mú ze u mok 

nem ze ti ér té ke i nek össze fo gá sát, zsá kut cá ba fu tott, s az egy re job ban go moly gó vi har -

fel hők, a há bo rú újabb meg pró bál ta tá sai, a mú ze um ügy sú lyos vesz te sé ge i vel le zár ta 

a pol gá ri fej lő dés kor sza kát.” (Korek Jó zsef)218 

Az 1929-es ága za ti tör vény szá mos el já rás jo gi sza bályt meg ha tá ro zott, vi lá gos 

fo ga lom hasz ná la tá val ko moly elő re lé pést je len tett, de hi ány zott be lő le a mú ze um -

ti po ló gia (ezt a jog al kal ma zó va ló já ban a tör vényt meg ala po zó elő ta nul má nyok ban 

ta lál hat ta meg). Ugyan ak kor a tör vény az zal, hogy a tel jes vi dé ki mú ze um ügyet  

a tu do má nyos au to nó mia ha tás kö re alá he lyez te, újabb je len tős elő re lé pést tett  

a Magyary ál tal meg fo gal ma zott tu do má nyos au to nó mia tény le ges meg va ló sí tá sa 

irá nyá ba. Magyary rend sze ré ben a mú ze u mok köz in té zet-be so ro lás sal a val lás- és 

köz ok ta tás ügyi mi nisz ter nek alá ren delt szer vek ként sze re pel tek, füg get le nül at tól, 

hogy ál la mi, fe le ke ze ti, köz sé gi (vá ro si) vagy egyéb fenn tar tás ban mű köd tek.219 

A jog sza bá lyok ból ki raj zo ló dó új rend szer ko moly ho za dé ka, hogy a mú ze u mi 

állá sok be töl té se kap csán vi lá go san meg fo gal maz ta az elő fel té te le ket, és a ma gyar 

mú ze um ügy ben elő ször ki ér lelt mi nő sí té si, va la mint tel je sít mény ér té ke lé si rend -

szert ha tá ro zott meg.220
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218   MAGYARY: A ma gyar tu do má nyos élet, i. m. (1927), 614–615., MAGYARY: A ma gyar tu do mány po li ti ka 
jö vő fe la da tai, i. m. (1927), 617., MEZNERICS – TORDAY: i. m. (1937), 382., GLATZ: Klebelsberg, i. m. 
(1969/2016), 58–59., 68., VÉRTESY: i. m. (1987), 354., KOREK: i. m. (1988), 107–108., 111., TŐKÉCZKI: 
i. m. (1994), 38., Magyary Zol tán, i. m. (2000), 28., UJVÁRY: i. m. (2009), 397., GEDAI: i. m. (2011), 71–73., 
GLATZ: Klebelsberg, i. m. (1999/2016), 203. Bár a Gyűj te mény egye tem mint tu do má nyos au to nó mia 
esz mé je ma már rész le te sen tár gyalt ku ta tá si kér dés kör, a ma gyar or szá gi au to nó mi á kat fel dol go zó ter -
je del mes, há romkö te tes ta nul mány kö tet ből és szö veg gyűj te mény ből (Au to nó mi ák Ma gyar or szá gon. 
1848–2000. I–III. Szerk. GER GELY Je nő, Bp., ELTE Történénelemtudományok Dok to ri Is ko la – L’Har mat -
tan Ki a dó, 2005.) tel jes ség gel ki ma radt, mi köz ben más tu do má nyos au to nó mi ák: az egye te mek és  
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia he lyet kap tak az anyag ban. 

 
219   HÓMAN: i. m. (1927/1938), 389–394., A ma gyar tu do mány po li ti ka alap ve té se, i. m. (1927), 338–340., 

MAGYARY: i. m. (1942/1998), 364., KOREK: i. m. (1988), 111. 
 
220   KMETY: i. m. (1926), 445. (2. jegy zet), KOREK: i. m. (1988), 109.



VII. A mú ze um ügy sztálinista rend sze re 
 

 

A KOF még 1944-ben jegy zé ket ál lí tott össze a fe lü gye le te alá tar to zó köz gyűj te -

mé nyek ről: ti zen ki lenc vá ro si, hét vár me gyei, hat egye sü le ti, egy egy há zi és egy ma -

gánfenn tar tá sú mú ze u mot ír tak össze. Tu laj don kép pen ez volt a tel jes vi dé ki mú -

ze u mi flot ta, és ez az össz kép a há bo rús pusz tí tá sok el le né re sem vál to zott meg 

gya kor la ti lag 1949-ig.221 

Alig hall gat tak el a fegy ve rek, 1945-ben a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Ta ná csa már 

fon tos dön té se ket ho zott meg: a nép raj zi osz tály ból önál ló mú ze um ala kult, is mét 

önál ló sod ha tott az Ipar mű vé sze ti Mú ze um, a tör té ne ti osz tály ból pe dig ki vált a Tör -

té nel mi Kép csar nok.222 

Per sze rög tön mu tat koz tak ked ve zőt len ten den ci ák is. Meg szűnt az Ipar mű vé -

sze ti Mú ze um fenn ha tó sá ga alatt mű kö dött Or szá gos Ma gyar Ráth György Mú ze um, 

mű tár gya it kü lön bö ző or szá gos mú ze u mok kö zött osz tot ták szét: a fest mé nyek, az 

an tik tár gyak a Szép mű vé sze ti Mú ze um, az ér mek a Nem ze ti Mú ze um, míg az ipar -

mű vé sze ti anya gok az Ipar mű vé sze ti Mú ze um gyűj te mé nyé be ke rül tek. 1946-ban 

ko mo lyan ter vez ték még a mú ze um új ra nyi tá sát, ám er re vé gül csak az 1950-es 

évek ben egy kí nai ki ál lí tás sal ke rült sor, ezt kö ve tő en a mú ze um ne ve év ti ze d ek re 

Kí na Mú ze um lett. Az új po li ti kai rend szer ki fe je zet ten ar ra tö re ke dett, hogy a fő -

úri és a nagy pol gá ri mű gyűj tés nek kö szön he tő en lét re jött gyűj te mé nyek egy sé gét 

meg tör je, anya gu kat szét zi lál ja.223 

Az új tör vé nyi sza bá lyo zás meg al ko tá sa az il le té ke sek szá má ra egy re ége tőb bé 

vált. 1948 nya rán a mi nisz té ri um il le té kes fő osz tá lya ar ra szó lí tot ta fel az ek kor még 

a ré gi ke re tek ben mű kö dő Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Ta ná csát, hogy – „az ak tu á lis 

tu do má nyos, mu ze á lis stb. szük ség le tek fel dol go zá sá ra” – ala kít son meg há rom bi -

zott sá got. Az el ső bi zott ság fel adat kö ré be a vi dé ki mú ze u mok ügye it, a má so di ké ba 

a mú ze u mi, le vél tá ri és könyv tá ri kép zé sek ki dol go zá sát, a har ma di ké ba a mű em -

lékjel leg gel bí ró, mű vé sze ti ér té kű épü le tek, kas té lyok nyil ván tar tá sát, fenn tar tá si 

és hasz no sí tá si ja vas la tok ki dol go zá sát utal ták. A Ta nács mind há rom bi zott ság tag -

ja it meg vá lasz tot ta, így a tes tü le tek meg kezd ték a szak mai mun kát. Saj ná la tos mó -

don csak a har ma dik bi zott ság név so ra ma radt fenn, de eb ből is lát szik, hogy a köz -

gyűj te mé nyi te rü let szak em ber ál lo má nyá nak szí ne-ja va ren del ke zés re állt ah hoz, 

hogy a szük sé ges tör vény al ko tá si fo lya mat ban köz re mű köd jön. 1948–1849 for du -
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221   BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 99. Ter mé sze te sen vol tak olyan vi dé ki mú ze u mok is, ame -
lyek nem tar toz tak a KOF fe lü gye le te alá. 

 
222   FE JŐS Im re – KOREK Jó zsef: A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tör té ne te. Bp. [1971], 32–35., HOR VÁTH: i. m. 

(2006), 75., GÁL: i. m. (2016), 115. 
 
223   HOR VÁTH: i. m. (2006), 78–79. A Ráth György Mú ze um épü le te az ost rom so rán meg sé rült, a mű tárgy -

anyag egy ré szé ben (ék szer- és gem ma gyűj te mény) sú lyo sabb ká rok ke let kez tek: Je len tés az Orsz. Ma -
gyar Tör té ne ti Mú ze u mot az ost rom alatt és után ért ká rok ról (Do ku men tu mok, i. m. [1977], 34.). A Ráth 
György Mú ze um meg szű né se az „Or szá gos Ráth György Muzeum” lé te sí té sé ről szó ló 1907. évi XIII. tör -
vény cikk (CJH 29, 154–155.) meg tip rá sa, a ma gyar ál lam ab ban fog lalt kö te le zett ség vál la lá sá nak 
figyel men kí vül ha gyá sa. A tör vény cikk for má lis ha tá lyon kí vül he lye zé sé re vi szont nem ke rült sor. 



ló já ra azon ban már so ku kat meg fosz tot ták ko ráb bi tiszt sé ge ik től, cí me ik től, többük 

el len el já rás in dult, volt, akit addigra már le is tar tóz tat tak. Ez zel meg tör tént a mú -

ze u mi te rü let pol gá ri ér tel mi sé gé nek fel szá mo lá sa, de leg alább is meg fé lem lí té se. 

Köz ben a KOF mun ka ver senyt szer ve zett az egyes mú ze u mok kö zött. Eb ben a lég -

kör ben kez dő dött meg az új jog sza bály ki dol go zá sa.224 

 

 

„Lex Ortutay”: a ma gyar mú ze um ügy el ső szo ci a lis ta sza bá lyo zá sa 
 

A mi nisz té ri u mon be lül Kar dos Lász ló (1898–1987) egye te mi és tu do má nyos ügyek -

kel fog lal ko zó osz tály ve ze tő (ko ráb ban a Né pi Kol lé gi u mok Or szá gos Szö vet sé ge 

fő tit ká ra) ka pott meg bí zást ar ra, hogy a mú ze u mi szer ve ze tek hely ze té nek ren de -

zé se cél já ból szük sé ges új jog sza bá lyo kat ki dol goz za. Ko moly szer ve ző mun ka kez -

dő dött, az osz tály mun ka tár sai a hely zet fel mé ré se ér de ké ben vé gig lá to gat ták az 

egyes in téz mé nye ket, ezt azon ban nem néz ték jó szem mel bi zo nyos hi va ta los szer -

vek. Ek kor az osz tály ve ze tő és egyik mun ka tár sa (ki)ta lál tak egy Le nin-idé ze tet – 

„A mú ze u mok a nép ne ve lő is ko lái” –, és ja va sol ták is ki ír ni a mú ze um épü le tek re. 

Ennek ha tá sá ra a hi va ta los szer vek „meg eny hül tek” a mú ze um ügy irá nyá ba. Mind -

eköz ben az osz tály he ten te há rom szor is ér te kez le tet tar tott, ahol ki ér té kel ték a ta -

pasz tal ta kat a ké szü lő tör vé nye re jű ren de let ter ve zet szö ve gé nek ki kris tá lyo so dá sa 

ér de ké ben. A vég le ges nor ma szö veg több szö ri át fo gal ma zás után a szak ma ak ko ri 

nagy ja i nak (pél dá ul Dobrovits Ala dár, Lász ló Gyu la, Fülep Fe renc, Dercsényi De zső 

stb.) vé le mé nyé vel fi no mít va ké szült el.225 

Az így el ké szült ter ve ze tet 1949 őszén az ar ra hi va tott ál la mi szer vek meg tár -

gyal ták, majd a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa ki ad ta a mú ze u mok ról és mű em lé -

kek ről szó ló 1949. évi 13. tör vé nye re jű ren de le tet (a to váb bi ak ban: MMtvr.).226 

A ren de let ter ve zet az El nö ki Ta nács szá má ra ké szí tett in do ko lá sa rá mu ta tott, hogy 

a tör té ne ti, tu do má nyos és mű vé sze ti em lé kek vé del mé re ko ráb ban meg al ko tott 

há rom tör vény cikk egymástól el té rő ala po kon sza bá lyoz ta az em lé kek vé del mét, 

de ez a sza bá lyo zás már sem el vi, sem gya kor la ti szem pont ból nem ki elé gí tő. A ja -

vas lat ezért ezen em lé kek vé del mét egy sé ge sen kí ván ja sza bá lyoz ni. En nek ke re -

té ben gon dos ko dik a nagy nem ze ti köz gyűj te mé nyek ről, más kö zü le ti mu ze á lis gyűj -

te mé nyek ről, a ma gán kéz ben lé vő gyűj te mé nyek ről és a mű em lé kek vé del mé ről.  
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224   K. VÉGH: i. m. (2003), 79–81., HOR VÁTH: i. m. (2006), 76–77., SZA BÓ Nán dor: A Mú ze u mok és Mű em lé kek 
Or szá gos Köz pont já nak ki ala ku lá sa, ahogy egy mun ka tár sa meg él te (1985) = Ma gyar Mú ze u mok, 2007, 
4. sz., 56., ÉRI Ist ván: Egy tör vény szü le té sé nek előz mé nye i ről = Ma gyar Mú ze u mok, 2007, 4. sz., 54–55. 

 
225   SZA BÓ: i. m. (2007), 56., ÉRI: i. m. (2007), 54., KE RESZ TES Csa ba: A ben cés rend írott és tár gyi mű kin -

csei nek sor sa 1949–1952 kö zött = Ben cé sek Ma gyar or szá gon a párt ál la mi dik ta tú ra ide jén. I. A Pan non -
hal mi Fő apát ság ban 2016. feb ru ár 18–19-én ren de zett kon fe ren cia elő adá sa i nak szer kesz tett vál to za ta. 
Szerk. DÉ NE SI Ta más – BO ROS Zol tán (Studia ex Archivo Sancti Mar ti ni edita I.), Pan non hal ma, Pan -
nonhalmi Fő apát sá gi Le vél tár, 2017, 36. 

 
226   A Mi nisz ter ta nács fel ter jesz té sét Do bi Ist ván, a Mi nisz ter ta nács el nö ke 1949. ok tó ber 31-én küld te meg 

a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak. Az elő ter jesz tés ira tai: MNL OL XVIII-2-a-132/11/1949. 
(4. do boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1949. no vem ber 14-én meg tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL 
OL XVIII-2-b-1949. no vem ber 14. ülés (1. do boz). 



A jog al ko tás cél ja, hogy az egy sé ges sza bá lyo zás sal „né pi de mok rá ci ánk mű ve lő dés -

po li ti kai cél ki tű zé sei meg fe le lő mó don ér vé nye sül hes se nek és köz mű ve lő dé si ér té ke ink -

hez a tu do má nyos ku ta tó és az egész dol go zó nép hoz zá fér hes sen”. A ren de let ter -

ve zet a fe la da tok el lá tá sá ra az Or szá gos Mú ze u mi és Mű em lé ki Köz pont lé te sí té sét 

ja va sol ja. Az elő ter jesz tő sze rint a ren de let al ko tás „kö vet ke ze tes lé pést je lent azon az 

úton, amely nek cél ja a mú ze u mok, könyv tá rak és le vél tá rak ügyé nek egymástól va ló 

el vá lasz tá sa és kü lön-kü lön va ló sza bá lyo zá sa”.227 A ta nács ta gok nak a Mi nisz ter ta -

nács ál tal fel ter jesz tett ter ve ze tet küld ték ki, amely nek in do ko lá sa ki csit rész le te -

seb ben is mét li meg a fen ti e ket, pél dá ul ne ve sí ti az em lí tett há rom tör vény cik ket 

(1934: VIII., 1929: XI. és 1881: XXXIX.), va la mint fel hív ja a fi gyel met az újon nan 

alko tott le vél tá ri tör vény re (1947: XXI.), to váb bá a könyv tár ügy sza bá lyo zá sá ra 

kiadott mi nisz ter el nö ki ren de let re (3730/1947. M.E. szá mú ren de let).228 

Az MMtvr. I. fe je ze te ál ta lá nos kér dé sek kel fog lal ko zott. Er re el ső sor ban a cél ki -

tű zé sek és az alap fo gal mak meg ha tá ro zá sa mi att volt szük ség, de itt kap tak he lyet 

az át ala ku lás-át szer ve zés mi att tisz tá zan dó köz jo gi és va gyon jo gi kér dé sek is. 

A ma gyar tör té net, tu do mány és mű vé szet em lé ke it és ered mé nye it az MMtvr. 

„köz mű ve lő dé sünk örök be csű em lé kei”-nek mi nő sí tet te, ame lye ket fo ko zott vé de -

lem ben kell ré sze sí te ni és az egész nép szá má ra hoz zá fér he tő vé kell ten ni, ez zel 

egyút tal vi lá go san meg ha tá roz ta a jog sza bály cél ját is (1. §). 

A ma gyar mú ze u mok új já szü le té sét meg ala po zó jog sza bály ként ün ne pelt MMtvr. 

cél ja ként a „né pi ha ta lom kul túr po li ti ká já nak el vei”-nek meg va ló sí tá sát ne ve sí tet te; 

leg in kább eb ben a sza kasz ban ér he tő tet ten a mar xis ta fel fo gás (amely per sze azért 

más ren del ke zé sek ben is elő-elő buk kan).229 

Az MMtvr. pon to san meg ha tá roz ta a sza bá lyo zás tár gyát az zal, hogy ha tá lya 

neve sít ve a köz gyűj te mé nyek re, nem ze ti ér de kű ma gán gyűj te mé nyek re, nem ze ti 

ér de kű mu ze á lis ér ték tár gyak ra, mű em lé kek re és vé dett te rü le tek re ter jedt ki (2. §). 

Az MMtvr. új fo gal ma kat ho zott be a te rü let jog anya gá ba. A „nem ze ti ér de kű” ma -

gán gyűj te mény és mu ze á lis ér ték tárgy a ma gán gyűj te mé nyek kel kap cso la tos sza bá -

lyo zás sal nye ri el iga zi je len tő sé gét, míg a „vé dett te rü let” de fi ní ci ó ja a ré gé sze ti örök -

ség vé de lem szem pont já ból ki emelt fon tos sá gú.230 Az El nö ki Ta nács ülé sén Balogh 

Ist ván (1894–1976) ta nács tag egyéb ként jo go san ki fo gá sol ta, hogy a ren del ke zés -
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227   Az elő ter jesz tés hez fű zött in do ko lás: MNL OL XVIII-2-a-132/11/1949. (4. do boz). A le vél tár ügy le vá -
lasz tá sá hoz: LA KOS: i. m. (2009), 299–300., MIKÓ: i. m. (2009), 326–327. A könyv tár ügy 1945 utá ni 
sza bá lyo zá sá hoz: HA RASZ TI: i. m. (2002), 109–110. 

 
228   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv höz csa tolt 12/1. szá mú elő ter jesz tés: MNL OL XVIII-2-b-1949. no vem -

ber 14. ülés (1. do boz). A hi vat ko zott tör vé nyek: a mű em lé kek fentartásáról szó ló 1881. évi XXXIX. tör -
vény cikk (CJH 12, 168–172.), a mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé se i ről 
szó ló 1929. évi XI. tör vény cikk (CJH 51, 107–126.), a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ról szó ló 1934. évi VIII. 
tör vény cikk (CJH 56, 57–68.), a le vél tár ügy ren de zé sé ről szó ló 1947. évi XXI. tör vény cikk (Ma gyar tör -
vény tár. 1947. évi tör vény cik kek. Jegy ze tek kel el lát ták VINCENTI Gusz táv és GÁL Lász ló. [Corpus Juris 
Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Mil len ni u mi em lék ki a dás. 66.] Bp., Franklin Tár su lat, é. n., 180–203.). 

 
229   BÁNDI Gá bor: A ma gyar mú ze u mi há ló zat fenn tar tá si és irá nyí tá si prob lé mái, 1960–1982 = Mú ze u mi 

Köz le mé nyek, 1984, 4., KOREK: i. m. (1988), 118., K. VÉGH: i. m. (2003), 81., SZA BÓ: i. m. (2007), 56., 
KE RESZ TES: i. m. (2017), 36. 

 
230   KOREK: i. m. (1988), 119., SZA BÓ: i. m. (2007), 56., KE RESZ TES: i. m. (2017), 36–37. 



ből hi ány zik az „egy há zi szem pont”. Ki je len tet te: bí zik ab ban, hogy a vég re haj tá si 

uta sí tás ban és a kü lön bö ző ren de le tek ben már te kin tet tel lesz nek er re.231 

A jog sza bály cél já val kap cso la tos fe la da tok vég re haj tá sá ról a val lás- és köz ok -

ta tás ügyi mi nisz ter nek kel lett gon dos kod nia, de a mú ze u mok mű vé sze ti és nép mű -

ve lé si ügye i ben a nép mű ve lé si mi nisz ter rel egyet ér tés ben kel lett el jár nia (3. §). 

Ága za ti fe la da ta i nak el lá tá sá ra – fe lü gye le te és irá nyí tá sa alatt – új ha tó ság lé te sült 

Mú ze u mok és Mű em lé kek Or szá gos Köz pont ja el ne ve zés sel (a to váb bi ak ban: 

MMOK). Az MMOK meg szer ve zé sé vel egyi de jű leg meg szűnt a KOF és a Mű em lé kek 

Or szá gos Bi zott sá ga.232 

A jog al ko tó is ér zé kel te, hogy a mi nisz té ri um nem al kal mas a mú ze um ügy köz -

vet len irá nyí tá sá ra, mert van nak olyan kö zép irá nyí tói, szak mai fel ké szült sé get, 

rész is me re te ket igény lő fe la da tok, ame lye ket a tár ca nem ké pes ha té ko nyan el lát ni. 

Ezért hív ták élet re az ága za ti mi nisz té ri um fe lü gye le te alatt mű kö dő MMOK-ot.233 

Az új ha tó ság el ne ve zé sé re egyéb ként a Mi nisz ter ta nács 1949. ok tó ber 14-én tar -

tott ülé sén meg fo gal ma zott ja vas lat sze rint ke rült sor.234 Az MMOK nem a sem mi ből 

jött lét re, meg szer ve zé se kor a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um meg szű nő el nök sé gé re, 

taná csá ra és gaz da sá gi hi va ta lá ra, a szin tén be ol va dó Mű em lé kek Or szá gos Bi zott -

sá gá ra, a KOF-ra és a Ve szé lyez te tett Ma gán gyűj te mé nyek Mi nisz te ri Bi zott sá gá ra 

(vagy más né ven: El ha gyott Ja vak Kor mány biz tos sá ga) tá masz kod tak, ezen szer ve -

ze tek „rom ja in” le he tett az új hi va talt ki épí te ni, amely elő de i től 83 fős szakem-

bergárdát örö költ, de mű kö dé sé hez még to váb bi 20 stá tuszt biz to sí tot tak.235 

Az MMtvr. meg szün tet te a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ön kor mány za ti szer ve ze tét 

és jo gi sze mé lyi sé gét, va la mint va gyo ná nak az Ál lam kincs tár ra tör té nő át szál lá sá -

ról ren del ke zett (4. §). Az ön kor mány za ti szer ve zet ben egye sí tett nagy nem ze ti 

köz gyűj te mé nyek önál ló in téz mény ként foly tat ták mű kö dé sü ket: az Or szá gos Szé -

chényi Könyv tár és az Or szá gos Le vél tár vo nat ko zá sá ban a köz könyv tá rak ra, il let ve 

köz le vél tá rak ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kel lett al kal maz ni, a töb bi köz gyűj te -

mény mű kö dé se kap csán pe dig már az MMtvr. sze rint kel lett el jár ni. A Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze um ön kor mány za tá nak meg szű né sé vel kap cso lat ban fel me rült kér -

dé se ket a mi nisz ter ren de le ti úton sza bá lyoz ta. 

Az or szá gos mú ze u mok szer ve ze té ben a ren del ke zés alap ve tő vál to zást je len tett. 

A Klebelsberg ide jén lét re ho zott Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem, ame lyet 
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231   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv 2–3. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1949. no vem ber 14. ülés (1. do boz).  
Az „egy há zi szem pont” szo mo rú ak tu a li tást a szer ze tes ren dek 1950 nya rán vég re haj tott fel osz la tá sa 
és mű kin cse ik nek ál la mi ke ze lés be vé te le ré vén nyert el, ld. pl.: KE RESZ TES: i. m. (2017). 35–59. 

 
232   A két köz pon ti ha tó ság kö zül a Köz gyűj te mé nyek Or szá gos Fő fel ügye lő sé gét a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -

um ról szó ló 1934. évi VIII. tör vény cikk 3. § (5) be kez dé se (CJH 56, 60.) hoz ta lét re, a Mű em lé kek Orszá -
gos Bi zott sá gát pe dig 1881. évi XXXIX. tör vény cikk 19–24. §-a (CJH 12, 171–172.). 

 
233   KOREK: i. m. (1968), 83., BÁNDI: i. m. (1984), 4–5., KOREK: i. m. (1988), 122., KE RESZ TES: i. m. (2017), 

36–37. 
 
234   Do bi Ist ván nak, a Mi nisz ter ta nács el nö ké nek a tvr. meg al ko tá sa tár gyá ban ké szí tett fel ter jesz tés hez 

ké szült kí sé rőle ve le (9958/1949. II/C.) sze rint: MNL OL XVIII-2-a-132/11/1949. (4. do boz). 
 
235   SZA BÓ: i. m. (2007), 56–57., ÉRI: i. m. (2007), 55., FEITL Írisz: A Mú ze u mok és Mű em lé kek Or szá gos Köz -

pont já nak meg szün te té se és a mú ze u mok irá nyí tá sá nak új ke re tei 1952-ben = Tör té ne ti Muzeológiai 
Szem le, 2013, 70., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100. 



Hóman ide jé ben Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak ne vez tek át, meg szün te té sé vel 

vissza állt az 1922 előt ti ál la pot, annyi kü lönb ség gel, hogy az Or szá gos Széchényi 

Könyv tár önál ló in téz mény lett, bár még jó ide ig a Nem ze ti Mú ze um épü le té ben 

ma radt. Az MMtvr. sza bá lyo zá sa ko moly szak ági de cent ra li zá ci ót va ló sí tott meg.236 

A köz gyűj te mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo zás az MMtvr. II. fe je ze té be ke rült.  

A jog sza bály vi lá go san de fi ni ál ta a köz gyűj te mény fo gal mát (5. §): ide so rol ta a nem -

ze ti mú ze u mo kat és az egyéb kö zü le ti mú ze u mo kat. Azok a ko ráb ban köz gyűj te -

ménnyé mi nő sí tett mú ze u mok, ame lyek nem az ál lam, me gye, vá ros vagy köz ség 

tu laj do ná ban áll tak, köz gyűj te mé nyi jel le gü ket el ve szí tet ték. Az MMtvr. ha tály ba 

lé pé se után a mú ze um el ne ve zést csak köz gyűj te mény hasz nál hat ta. 

A köz gyűj te mény fo gal má nak mé lyebb meg ha tá ro zá sá ra az elő ter jesz tés ké szí -

tői tu da to san nem vál lal koz tak, hi szen ren del ke zé sük re állt az 1929-es tör vény fo -

ga lom rend sze re; en nél job bat ab ban a hely zet ben meg al kot ni nem volt le het sé ges 

és nem is volt szük sé ges.237 

Nem ze ti mú ze u mi be so ro lást több or szá gos in téz mény ka pott (6. §). En nek fel té -

te le az volt, hogy gyűj tő kö rük ben ki ma gas ló, or szá gos ér de kű, te rü le ti leg és tör té -

nel mi leg tel jes ség re tö rek vő tu do má nyos vagy mű vé sze ti anya got őriz tek. Az MMtvr. 

ha tály ba lé pé se kor nem ze ti mú ze um lett a Ma gyar Tör té ne ti Mú ze um, a Nép raj zi 

Mú ze um, a Szép mű vé sze ti Mú ze um, az Ipar mű vé sze ti Mú ze um és a Ter mé szet tu -

do má nyi Mú ze um. Új nem ze ti mú ze um lé te sí té se vagy már meg lé vő gyűj tő kö ré nek 

és el ne ve zé sé nek mó do sí tá sa a Mi nisz ter ta nács ha tás kö ré be ke rült, amely ezek ben 

az ügyek ben ren de le tet adott ki. A nem ze ti mú ze u mok fenn tar tá sá hoz szük sé ges 

sze mé lyi és do lo gi költ sé gek fe de ze tét az ága za ti mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben 

kel lett biz to sí ta ni. A nem ze ti mú ze u mok élén egy-egy fő igaz ga tó állt, akit a mi nisz -

ter nek az MMOK meg hall ga tá sa után tett elő ter jesz té sé re a Nép köz tár sa ság El nö ki 

Ta ná csa ne ve zett ki. A nem ze ti mú ze u mok tu do má nyos és egyéb lét szá mát a mi -

nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ál la pí tot ta meg, szer ve ze tü ket és ügy -

vi te lü ket pe dig ren de let tel sza bá lyoz ta. 

A mú ze u mi hi e rar chia csú csá ra a „nem ze ti” be so ro lást el nyert mú ze u mok ke rül tek, 

ame lyek ki ma gas ló or szá gos ér de kű, tel jes ség re tö rek vő gyűj te mé nye ket őriz tek. 

Ilyen mú ze u mot ezen túl csak mi nisz ter ta ná csi fel ha tal ma zás sal le he tett ala pí ta ni. 

Ez a ko ráb bi ak hoz ké pest min den kép pen vissza lé pés, hi szen eled dig a ma gyar jog -

ban or szá gos mú ze um ala pí tá sa tör vénnyel, vagy leg alább is tör vé nyi szin tű jó vá -

ha gyás sal tör tént.238 

A ma gyar mú ze u mi rend szer de rék ha dát al ko tó kö zü le ti mú ze u mok szin tén rész -

le tes sza bá lyo zást igé nyel tek (7. §). Is mét dek la rál ta a jog sza bály, hogy kö zü le ti mú -

ze um csak az ál lam (ide nem ért ve a nem ze ti mú ze u mo kat), a me gye, a vá ros vagy 
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236   KOREK: i. m. (1988), 121., POMOGYI: i. m. (2008), 736., NAGY: i. m. (2010), 25–26., GÁL: i. m. (2016), 
115. 

 
237   SZA BÓ: i. m. (2007), 56. Tény kér dés, hogy a fo ga lom rend szer tel jes ki dol go zott ság gal nem az 1929-es 

tör vény ben, ha nem az azt meg ala po zó ta nul má nyok ban ta lál ha tó meg, pl.: HÓMAN: i. m. (1927/1938), 
389–394., A ma gyar tu do mány po li ti ka alap ve té se, i. m. (1927), 338–340. 

 
238   KOREK: i. m. (1988), 121., SZA BÓ: i. m. (2007), 56. 



a köz ség ál tal fenn tar tott mu ze á lis jel le gű gyűj te mény le he tett. Más részt osz tá lyoz ta 

az egyes mú ze um tí pu so kat gyűj tő kör sze rint is. Az ál ta la meg kü lön böz te tett négy 

ka te gó ri á ban el ső ként em lí tett he lyi mú ze um egy-egy te le pü lés re, a má so dik ként 

sze re pe lő táj mú ze um pe dig egy na gyobb táj egy ség re vo nat ko zó mu ze á lis gyűj te -

ményt gon do zott. A har ma dik kö zü le ti mú ze um tí pus az em lék mú ze um volt, amely 

egy ki ma gas ló tör té ne ti, tu do má nyos vagy mű vé sze ti je len tő sé gű sze mély hez kap -

cso ló dó em lék anya got őr zött. Az utol só ka te gó ri a ként fel so rolt szak mú ze um va la -

mely kü lön le ges szak szem pont ra te kin tet tel össze ál lí tott anya got tar tal ma zott.  

A kö zü le ti mú ze u mok szer ve ze ti és mű kö dé si sza bá lya it a mi nisz ter – tör vény ha tó -

sá gi és vá ro si (köz sé gi) mú ze u mok te kin te té ben a be lügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben 

– ren de let tel ál la pí tot ta meg. 

Az ál lam ál tal fenn tar tott to váb bi mú ze u mo kat te hát a „kö zü le ti” ka te gó ri á ba so -

rol ták. Bár ké sőb bi mél ta tói sze rint az MMtvr. nyo mán a tel jes ma gyar vi dé ki mú -

zeu mi há ló zat köz pon ti fe lü gye let alá ke rült, va ló já ban ez a fe lü gye le ti rend nem 

más, mint az 1929-ben ki ala kí tott rend szer to váb bi fenn tar tá sa és „átfazoní ro zá -

sa”. Ami iga zán újat je lent, az egyes mú ze u mi ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sa, va la mint 

a jog sza bá lyi ren del ke zés nyo mán az egyes mú ze u mi szak ágak to váb bi specializá-

ciója. Az MMtvr. a kö zü le ti mú ze u mok ese té ben há rom in téz mény tí pust ho zott lét re: 

az egy-egy hely ség vagy táj egy ség múlt ját fel tá ró he lyi mú ze u mot (il let ve táj mú -

ze u mot), a sze mély hez vagy tör té ne ti ese mény hez kap cso ló dó gyűj te ményt gon do -

zó em lék mú ze u mot, va la mint a kü lön le ges szem pont alap ján össze ál lí tott anya got 

őr ző szak mú ze u mot. Az újabb mú ze um ala pí tá sok már ezen ren del ke zé sek fi gye -

lem be vé te lé vel tör tén tek, gon dol junk csak pél dá ul a Szép mű vé sze ti Mú ze um ma gyar 

anya gá ból és a Fő vá ro si Kép tár ból 1957-ben lét re ho zott Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ra. 

Az MMtvr. ha tály ba lé pé se után vi dé ken har minc hét új mú ze um lé te sült, míg or szá -

gos mú ze um egy: az em lí tet ten kí vül egyéb ként 1954-ben ala pí tot ták meg az Or -

szá gos Mű sza ki Mú ze um jog előd jét, a Mű sza ki Em lé ke ket Nyil ván tar tó és Gyűj tő 

Cso por tot.239 

Az MMtvr. rész le te sen sza bá lyoz ta a mú ze u mok fe lü gye le té nek és irá nyí tá sá nak 

rend jét is (8. §). A köz gyűj te mé nyek alap ve tő en az MMOK fe lü gye le te alatt áll tak, 

de a fe lü gye let és az irá nyí tás mód ját a mi nisz ter ren de let ben ál la pí tot ta meg. A tu -

do má nyos és egyéb sze mély zet szol gá la ti jog vi szo nya it, kü lö nö sen is az al kal ma zás 

mód ját, az egyes ál lá sok be töl té sé hez meg kí vánt ké pe sí tést, az al kal ma zot tak dí ja -

zá sát és fe gyel mi fe le lős ség re vo ná sá nak sza bá lya it pe dig a Mi nisz ter ta nács ál la pí -

tot ta meg ren de let ben. A Mi nisz ter ta nács fel ha tal ma zást ka pott ar ra is, hogy egyes 

szak mú ze u mo kat a gyűj te mény szak irá nya sze rint ér de kelt mi nisz ter fe lü gye le te alá 

utal jon, aki fe lü gye le ti jo gát a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben 

gya ko rol hat ta. Ilyen kor a mú ze um szer ve ze tét és mű kö dé sét a fe lü gye le tet gya kor ló 

mi nisz ter a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben sza bá lyoz ta, vi -

szont ezen szak mú ze um te kin te té ben az MMOK-nak nem volt fe lü gye le ti és irá nyí -

112

239   SZIL ÁGYI Ist ván: A mű sza ki mú ze u mok hely ze te és táv la ti fej lesz té sé nek irány el vei = Mú ze u mi Köz le mé -
nyek, 1967, 1. sz., 28–29., MÉ SZÁ ROS: i. m. (1980), 15., KOREK: i. m. (1988), 122., SZA BÓ: i. m. (2007), 
56., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 99. 



tá si jo ga, de a mú ze um ról nyil ván tar tást ve ze tett, azt bár mi kor meg te kint het te, 

ada tok szol gál ta tá sát kér het te, to váb bá a mú ze um el he lye zé se és anya gá nak ke ze -

lé se te kin te té ben az il le té kes mi nisz ter nek ja vas la tot te he tett. 

A sza bá lyo zás klasszi kus kö zép irá nyí tói fe la da to kat ren delt az MMOK-hoz, nyil -

ván va ló an an nak ér de ké ben, hogy a kü lö nö sen szak mai is me re te ket igény lő, ki sebb 

je len tő sé gű ügye ket ha té ko nyab ban tud ják el in téz ni. Ez per sze elv ben csök ken tet te 

a tár ca köz vet len be avat ko zá si le he tő sé ge it. Mind eh hez te gyük hoz zá, hogy a jog -

sza bály ha tály ba lé pé se után tény le ge sen meg tör tént a mú ze u mok ál la mi tu laj don ba 

és ke ze lés be vé te le.240 

Az MMtvr. III. fe je ze té ben rész le tes sza bá lyo kat ha tá ro zott meg a köz gyűj te -

mény ka te gó ri á já ba nem so rol ha tó, jel lem ző en nem ál la mi/kö zü le ti tu laj don ban ál ló 

mu ze á lis gyűj te mé nyek re, ame lye ket össze fog la ló an nem ze ti ér de kű ma gán gyűj te -

mé nyek nek ne ve zett (9. §). A meg ha tá ro zás sze rint eb be a gyűj te mény tí pus ba tar -

to zott a mu ze á lis tár gyak nak min den olyan, egy he lyen, terv sze rű el rak tá ro zás sze -

rint őr zött és ke zelt cso port ja, amely ré gé sze ti, kép ző mű vé sze ti, ipar mű vé sze ti, 

tör té ne ti, nép raj zi vagy ter mé szet tu do má nyi tár gyak rend sze res gyűj té se út ján jött 

lét re, a II. fe je zet ha tá lya alá nem tar to zott, és ame lyet ki emel ke dő tu do má nyos, 

mű vé sze ti, tör té ne ti vagy köz mű ve lő dé si je len tő sé gé re te kin tet tel a mi nisz ter az 

MMOK ja vas la ta alap ján nem ze ti ér de kű ma gán gyűj te mény nek nyil vá ní tott. Az ilyen 

gyűj te mény nem ze ti ér de kű ma gán gyűj te mé nyi jel le gét a mi nisz ter az MMOK ja vas -

la tá ra meg szün tet het te, ha a gyűj te mény más gyűj te mény be be ol vadt, meg sem mi -

sült vagy je len tő sé gét más mó don el vesz tet te. A ma gán gyűj te mé nyek ről az MMOK 

nyil ván tar tást ve ze tett. A nyil ván tar tás el ké szí té sé nek és ve ze té sé nek, va la mint  

a ma gán gyűj te mé nyek szám ba vé te lé nek mód ját a mi nisz ter ren de let ben sza bá -

lyoz ta, és ez zel kap cso lat ban a ma gán gyűj te mény tu laj do no sai (fenn tar tói) ré szé re 

be je len té si, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ál la pít ha tott meg. 

Az MMtvr. ál tal a mú ze u mi te rü let jog anya gá ba be ho zott „nem ze ti ér de kű ma gán -

gyűj te mény” fo gal mát vi lá go san ha tá roz ták meg: egy részt fel so rol ták mind azo kat  

a mú ze u mi szak ága kat (gyűj tő kör), ame lyek ben ilyen gyűj te mény ki ala kul ha tott, 

más részt a gyűj té si fo lya mat nak terv sze rű en és rend sze re sen kel lett zajlania, har -

mad részt a te vé keny ség nek nem pusz tán a gyűj tés re, ha nem az őr zés re, a rak tá ro -

zás ra, a lel tá ro zás ra és a ke ze lés re kel lett ki ter jed nie.241 

Az ál lam ha ta lom szán dé ka it jól tük röz te, hogy alig hir det ték ki az MMtvr.-t, máris 

mi nisz té ri u mi bi zott sá go kat küld tek ki az or szág kü lön bö ző vá ro sa i ba, hogy az ot -

ta ni (fő ként egy há zi) ma gán gyűj te mé nye ket el len őriz zék, és ide ig le nes lel tá ru kat 

fel ve gyék. Egyes ese tek ben a gyűj te mé nyi anya gok zá ro lá sá ra is sor ke rült. Utób bi 

köz igaz ga tá si in téz ke dés ként elv ben azt a célt szol gál ta, ne hogy a mű tár gya kat 

„ille ték te le nek szét hord ják”, gya kor lat ban in kább a tu laj do no so kat zár ták el ja va ik tól. 
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240   KOREK: i. m. (1968), 83., BÁNDI: i. m. (1984), 5., KOREK: i. m. (1988), 122., FEITL: i. m. (2013), 70., BASICS: 
Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 99–100., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 42–43., KE RESZ TES: i. m. 
(2017), 36–37. 

 
241   KOREK: i. m. (1988), 119., SZA BÓ: i. m. (2007), 56., BUZINKAY: i. m. (2010), 109–110., KE RESZ TES: i. m. 

(2017), 36–37. 



Szo mo rú hely zet kép, hogy a bi zott sá gok egy ré sze nem szak ér tők ből állt, a mű tár -

gya kat pe dig oly kor ál lo mány vé del mi szem pont ból nem meg fe le lő he lyi sé gek ben 

hal moz ták fel.242 

Az MMOK mű kö dé se a ké sőb bi ek ben mű tárgynyil ván tar tás te rén még is ko moly 

elő re lé pést je len tett. Az így ki ala kí tott új nyil ván tar tás sal ugyan is nem csak a ma -

gán gyűj te mé nye ket, ha nem a kö zü le ti mú ze u mo kat is fel kí ván ták dol goz ni: min den 

tárgy ról egy sé ges, fény kép pel és/vagy rajz zal el lá tott nyil ván tar tá si kar tont kel lett 

ké szí te ni há rom pél dány ban (egy pél dányt ka pott az or szá gos szak ági, egy pél dányt 

a köz pon ti, egyet pe dig a sa ját nyil ván tar tás). A lel tá ro zó cso por tok mun ká já nak 

ko moly tu do má nyos ered mé nye ket le het kö szön ni, hi szen ad dig zárt gyűj te mé nyi 

anya gok fel dol go zá sát és köz lé sét se gí tet ték elő.243 

Az MMtvr. rész le te sen meg ha tá roz ta a magángyűjteménnyel kap cso la tos tu laj do -

no si (fenn tar tói) kö te le zett sé ge ket (10. §). Így töb bek kö zött a gyűj te ményt, illet ve 

az ab ban őr zött tár gya kat a tu laj do nos kö te les volt ép ség ben fenn tar ta ni, to váb bá 

a gyűj te mény őr zé sé ről, szak sze rű ke ze lé sé ről és meg óvá sá ról sa ját költ sé gén gon -

dos kod nia kel lett. Az MMOK fe lü gye le ti jo ga ki ter jedt a gyűj te mény el he lye zé sé re, 

szak sze rű ke ze lé sé re és ál la gá nak sér tet len meg őr zé sé re; a gyűj te ményt bár mi kor 

meg vizs gál hat ta és ar ra vo nat ko zó an a fenn tar tó tól ada tok szol gál ta tá sát kér het te. 

Amennyi ben a gyűj te ményt vagy az ab ban őr zött egyes tár gyak ép sé gét ve szély 

fe nye get te, az MMOK a fenn tar tót az el he lye zés, a ke ze lés, il let ve az őr zés mód já nak 

meg fe le lő meg vál toz ta tá sá ra kö te lez het te. Ha a gyűj te mény tu laj do no sa (fenn tar -

tó ja) kö te le zett sé ge i nek nem tett ele get, vagy az MMOK uta sí tá sa it nem tel je sí tet te, 

a mi nisz ter az MMOK ja vas la tá ra el ren del het te a ma gán gyűj te mény nek köz gyűj te -

mény ben tör té nő el he lye zé sét. A ma gán gyűj te mény ilyen eset ben ad dig ma radt  

a köz gyűj te mény őri ze té ben, amíg a fenn tar tó meg fe le lő biz to sí té kot nem nyúj tott 

ar ra, hogy kö te le zett sé ge i nek a jö vő ben ele get fog ten ni. Ha ez öt éven be lül nem 

tör tént meg, a ma gán gyűj te ményt az ál lam kincs tár meg vált hat ta; a meg vál tá si ár 

te kin te té ben a mi nisz ter bí rói út ki zá rá sá val ha tá ro zott. 

A fenn tar tói jo gok és kö te le zett sé gek mag ha tá ro zá sa el ső sor ban ál lo mány vé del -

mi szem pont ból volt szük sé ges. Ha az ál lo mány vé de lem ér de kei sé rül tek, sor ke rült 

a ma gán gyűj te mény nek köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sé re, im má ron ki zá -

ró la gos jog kör ben. Ha a fenn tar tó a mi nisz ter ál tal elő írt biz to sí té kot nem ad ta meg 

a gyűj te mény to váb bi fenn tar tá sa ér de ké ben, a ma gán gyűj te ményt az ál lam kincs tár 

vált hat ta meg. A sza bá lyo zás nak ép pen ez a leg in kább vi tat ha tó és nem jog ál la mi 

ren del ke zé se, mi vel a meg vál tá si ár meg ha tá ro zá sá ból ki zár ták a bí rói utat, er ről  

a mi nisz ter ki zá ró la go san ha tá roz ha tott. A ren del ke zé sek el sőd le ges cél ja a ma gán -

kéz ben ma radt mű gyűj te mé nyek vé del me volt, bár ez zel a II. vi lág há bo rú ál tal oko -

zott ká ro kat már nem le he tett jó váten ni.244 
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242   Uo., 40–41. Az MMOK ké sőbb igye ke zett eze ket a hi bá kat fel szá mol ni, és a szer ze tes ren dek fel osz la -
tá sa után is min dent el kö ve tett a szer ze tes ren di mű tár gyak meg men té se ér de ké ben. Tö rek vé se it azon -
ban csak rész le ges si ker ko ro náz ta: uo., 41–49. 

 
243   BÁNDI: i. m. (1984), 5., SZA BÓ: i. m. (2007), 57., BUZINKAY: i. m. (2010), 110., FEITL: i. m. (2013), 67., 

73., BASICS: Egy ség ben volt az erő i. m. (2016), 100. 
 
244   KOREK: i. m. (1988), 119., 121., KE RESZ TES: i. m. (2017), 36–37. 



A ku tat ha tó ság gal és lá to gat ha tó ság gal kap cso lat ban az MMtvr. rész le tes sza bá -

lyo zást tar tal ma zott (11. §). A ma gán gyűj te mény fenn tar tó ja kö te les volt az MMOK 

meg ke re sé sé re a gyűj te mény egé szé nek vagy az ab ban le vő egyes tár gyak nak tu -

do má nyos szem pont ból va ló fel dol go zá sát (ku ta tá sát, fény ké pe zé sét, le raj zo lá sát 

stb.) az MMOK ál tal meg je lölt sze mély nek le he tő vé ten ni. Ha en nek nem tett ele get, 

vagy a tu do má nyos ku ta tás ér de kei ezt meg kí ván ták, az MMOK el ren del het te a gyűj -

te mény nek, il let ve az egyes tár gyak nak a ku ta tó költ sé gén a ku ta tás tar ta má ra köz -

gyűj te mény ben va ló el he lye zé sét; en nek tar ta ma azon ban a há rom hó na pot nem 

ha lad hat ta meg. Amennyi ben a ma gán gyűj te mény tu laj do no sa tu do má nyos szak ér tő 

volt, tu do má nyos ér de ke it fi gye lem be kel lett ven ni. Az MMOK a nem ze ti köz mű ve -

lő dés ér de ké ben kö te lez het te a fenn tar tót ar ra, hogy ma gán gyűj te mé nyét az MMOK 

ál tal meg ha tá ro zott idő tar tam ra vagy idő pont ban rend sze re sen, il let ve al kal mi lag 

a nagy kö zön ség ré szé re hoz zá fér he tő vé te gye, de a lá to ga tók tól az MMOK jó vá ha -

gyá sá val meg ál la pí tott be lé pő dí jat szed he tett. Ha a ma gán gyűj te ményt ter mé sze tes 

sze mély tar tot ta fenn, a ma gán gyűj te mény nyitvatartásával já ró ki a dá so kat – 

amennyi ben azok a be lé pő dí jak ból nem vol tak fe dez he tők – az MMOK fe dez te.  

Az MMOK a ma gán gyűj te mény fenn tar tó ját kö te lez het te ar ra is, hogy a gyűj te ményt 

vagy an nak egyes da rab ja it ha zai nyil vá nos ki ál lí tá son vagy ha zai gyűj te mény ben 

kö zszem lé re bo csás sa. Er re azon ban min den két év ben csak egy szer és két hó na pot 

meg nem ha la dó idő tar tam ban ke rül he tett sor. A ki ál lí tás ra kö te le zés al kal má val  

a ki ál lí tó kö te les volt az MMOK-nál a szál lí tás és a biz to sí tás költ sé ge it elő re le tét be 

he lyez ni; az MMOK ezen fe lül meg fe le lő biz to sí ték adá sát is meg kí ván hat ta a ki ál lí -

tó tól a ki ál lí tott gyűj te mény meg őr zé se és vissza szol gál ta tá sa te kin te té ben. A tu laj -

do nos nak (vagy a bir to kos nak) min den ká rá ért, amely a ki ál lí tás ra kö te le zés tel je -

sí té se foly tán ér te, az ál lam kincs tár egye tem le ge sen volt fe le lős. 

A ku tat ha tó ság tör vé nyi szin tű biz to sí tá sa min den kép pen ko moly elő re lé pést  

je len tett, ahogy az évi két hó nap ra szó ló nyil vá nos ki ál lí tás ra kö te le zés le he tő sé ge 

is. Mind ez el vi ek ben nagy ban elő se gí tet te a tár sa dal mi hasznosulást.245 

A ma gán gyűj te mé nyek ese té ben az el ide ge ní tést is rész le te sen kel lett sza bá -

lyoz ni (12. §). A ma gán gyűj te mény nek vagy a benne fog lalt tár gyak élők kö zöt ti 

jog ügy let tel tör té nő vissz ter hes tulajdonátruházása ese tén a ma gyar ál lam kincs tárt 

elő vé te li, in gye nes át ru há zá sa ese tén pe dig vé te li jog il let te meg, fel té ve, hogy az 

át ru há zás nem há zas társ, fel- vagy le me nő ág be li ro kon vagy – uno ka test vé rig be -

zá ró lag – ol dal ági ro kon ja vá ra tör tént. A ter ve zett át ru há zást az MMOK-nak kel lett 

be je len te ni, amely az elő vé te li, il let ve vé te li jog gya kor lá sa te kin te té ben a be je len tés 

kéz hez vé te lé től szá mí tott har minc nap alatt nyi lat koz ni volt kö te les. Ha az ál lam -

kincs tár elő vé te li, il let ve vé te li jo gát a meg sza bott ha tár időn be lül nem gya ko rol ta, 

a ma gán gyűj te ményt tu laj do no sa bel föl dön tel jes egé szé ben sza ba don el ide ge nít -

het te. Az egyes tár gyak el ide ge ní té sé hez az MMOK elő ze tes en ge dé lye volt szük sé -

ges, ki vé ve, ha az el ide ge ní tés köz gyűj te mény ja vá ra tör tént. Az MMOK az en ge délyt 

csak ab ban az eset ben ta gad hat ta meg, ha az el ide ge ní tés a gyűj te mény jel le gét 
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245   KOREK: i. m. (1988), 119. 



veszé lyez tet te vol na. A ma gán gyűj te mény egé szé nek vagy az egyes tár gyak nak el -

ide ge ní té sét, to váb bá az új tu laj do nos ne vét és la kó he lyét az el ide ge ní tő tu laj do nos 

kö te les volt az MMOK-nak be je len te ni, az új tu laj do nos sal pe dig kö te les volt kö zöl ni, 

hogy az el ide ge ní tett gyűj te mény a tör vény vé del me alatt áll. Ma gán gyűj te mény -

nek az or szág te rü le té ről va ló ki vi te lé hez a mi nisz ter en ge dé lye, a ma gán gyűj te -

mény egyes tár gya i nak ki vi te lé hez pe dig az MMOK en ge dé lye volt szük sé ges.246 

Az ál lam elő vá sár lá si jo gá nak dek la rá lá sa, va la mint a ko ráb bi két na pos ha tár -

idő vel szem ben a har mincna pos ha tár idő elő írá sa, to váb bá az ál la mi en ge dély meg -

kö ve te lé se, il let ve az új tu laj do nos nyil ván tar tás ba vé te le megint csak gyűj te mé nyi 

ér de ke ket szol gált.247 A ma gán gyűj te mé nyek vagy az ab ban fog lalt tár gyak vo nat -

ko zá sá ban ter ve zett el ide ge ní té si sza bá lyok kap csán vi szont Balogh Ist ván ta nács -

tag – bár a ja va solt sza bá lyo zást alap ve tő en he lye sel te – az El nö ki Ta nács ülé sén 

fel ve tet te, hogy az egy ház(i in téz mé nyek) ja vá ra tett fel aján lá sok ugyan olyan el bí rá -

lás alá es se nek, mint a há zas társ, ro kon vagy uno ka test vér ja vá ra tör té nő át ru há zás. 

Azt kér te, hogy ezt a szem pon tot a vég re haj tás so rán ve gye fi gye lem be az el bí rá -

lás ra jo go sult val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter. Szakasits Ár pád (1888–1965) 

elnök vá la szá ban fon tos nak tar tot ta hang sú lyoz ni, hogy a nem ze ti ér de kű mu ze á -

lis ér ték tár gyak kö zé tar toz nak azok az egy há zi mű kin csek és mu ze á lis ér té kek is, 

ame lyek egy be fo nód tak a ma gyar nem zet fej lő dé sé nek kor sza ka i val. Ar ra kér te az 

El nö ki Ta nács tit ká rát, Olt Ká rolyt (1904–1985), hogy a ké rést to váb bít sa a val lás- 

és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter hez.248 

Az MMtvr. a klasszi kus örök ség vé del mi tri ász rész let sza bá lya it is meg újí tot ta.  

A IV. fe je zet (13–16. §) töb bek kö zött elő ír ta a kul tu rá lis ja vak („nem ze ti ér de kű mu -

ze á lis ér ték tár gyak”) kö te le ző szám ba vé te lét és nyil ván tar tá sát; a ha tó sá gi fe la da to -

kat eb ben az eset ben is az MMOK lát ta el. Az V. fe je zet (17–21. §) nem csak a mű em -

lék fo gal mát de fi ni ál ta új ra, de meg ha tá roz ta a nyil ván tar tás sal, az en ge dé lye zés sel 

kap cso la tos fel adat kö rö ket, va la mint a tu laj do no si jo go kat és kö te le zett sé ge ket.  

A VI. fe je zet ben (22–23. §) a tör té ne ti és ré gé sze ti je len tő sé gű te rü le tek re („vé dett 

te rü le tek”) vo nat ko zó an ta lál hat juk meg az új sza bá lyo zást. A ha tó sá gi el já rá sok kö -

zös vo ná sa, hogy az MMOK-nak ál ta lá nos döntés-előkészítési és el len őr zé si sze rep -

kö re volt, a szük sé ges dön té se ket egyéb ként az elő ké szí tés után ál ta lá ban az MMOK, 

a je len tő sebb ügy tí pu sok ban pe dig a mi nisz ter hoz ta meg (egyes ese tek ben más 

mi nisz ter rel egyet ér tés ben), il let ve a to váb bi rész let sza bá lyo kat a mi nisz ter ren de -

let ben ál la pí tot ta meg.249 

Az MMtvr. ál tal al kal ma zott fo ga lom, a „vé dett te rü let” egyéb ként nem más, mint 

az 1929-es „til tott ása tá si te rü let” to vább fej lesz té se, más kér dés, hogy er re ép pen -

ség gel nem az ása tó ku ta tó vagy fel tá rá si jo gú in téz mény ér de ké ben ke rült sor.250 
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249   Vö.: BUZINKAY: i. m. (2010), 108–109. 
 
250   KOREK: i. m. (1988), 119., SZA BÓ: i. m. (2007), 56. 



Itt ér de mes fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a föld te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sát 

ere de ti leg mi nisz ter ta ná csi ha tás kör be kí ván ták utal ni, de ma ga a Mi nisz ter ta nács 

ja va sol ta, hogy mind a mű em lé kek, mind a ré gé sze ti föld te rü le tek ese té ben a vé -

det té nyil vá ní tás ról a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter dönt sön.251 

A ré gé sze ti ása tá sok – és elv ben más ku ta tá sok – alap sza bá lya it kü lön fe je zet ben 

(VII. fe je zet: Mű em lé kek és mu ze á lis tár gyak fel ku ta tá sa) sza bá lyoz ták (24–27. §). 

Az MMtvr. elő ter jesz tői fon tos nak tar tot ták, hogy az ása tás fo gal mát új ra de fi ni ál -

ják (24. §). E sze rint ása tá son „a föld szí ne alatt rej lő mű em lék vagy a je len tör vény 

ha tá lya alatt ál ló mu ze á lis tárgy fel ku ta tá sá ra irá nyu ló mun ká la tot” kel lett ér te ni. 

Ása tást az or szág egész te rü le tén csak az MMOK vagy az ál ta la meg bí zott köz gyűj -

te mény, in téz mény vagy szak tu dós vé gez he tett; az ása tás fe le lős ve ze tő jét is az 

MMOK je löl te ki. Az ása tás sal kap cso la tos rész let sza bá lyo kat a mi nisz ter ren de let -

ben ál la pí tot ta meg.252 

A köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 863-015-1952. VI. KM. szá mú uta sí tá sá ban ren dez -

te az ása tá sok rész let sza bá lya it. Az új sza bá lyo zás kétfajta ása tást kü lön böz te tett 

meg: rend sze rest, il let ve le let men tést. Kü lö nö sen az a ren del ke zé se fon tos, amely 

a Nem ze ti Mú ze um Adat tá rát je löl te ki az ása tá si do ku men tá ci ók köz pon ti őr zé si 

he lyé ül, ez az alap ja a mú ze u mi adat tá rak fo ko za tos ki ala kí tá sá nak, hi szen az adat -

tá rak nyil vá no sak, az ott le vél tár sze rű en őr zött ása tá si, gyűj té si ada to kat bár ki 

meg te kint het te, a gyűj tő hoz zá já ru lá sá val fel is hasz nál hat ta (kö zö let len ada tok 

ese tén). A ko ráb bi gya kor lat nak, amely sze rint a köz pén zen vagy ma gán pén zen 

vég zett ása tás ered mé nyei a fel tá ró pri vi lé gi u mai, a fel tá rás so rán ké szí tett do ku -

men tá ció pe dig az ő szel le mi tu laj do na, ez zel elv ben vé ge sza kadt. A tu do má nyos 

gya kor lat ter mé sze te sen to vább ra is el is mer te az ása tó pub li ká ci ós el sőbb sé gét. 

Más kér dés, hogy a töb bi mú ze um a Nem ze ti Mú ze um Adat tá rá nak min tá já ra ki ala -

kí tott adat tá rai ré vén új ku ta tá si mo rál ala kult ki, amely le he tő sé get adott az ása -

tá si ered mé nyek mi e lőb bi hasznosulására.253 

A rend sze res ása tás so rán, vagy egyéb ként a föld alól elő ke rült mu ze á lis ér té kű 

in gó ság tu laj don jo ga az ál lam kincs tárt il let te meg, az MMOK azon ban e ren del ke -

zés alól az ása tást vég ző más kö zü let vagy ma gán sze mély, il let ve nem rend sze res 

ása tás ese té ben a ta lá ló vagy az in gó sá got rej tő in gat lan tu laj do no sa ja vá ra ki vé -

telt en ge dé lyez he tett (27. §). Az ily mó don ál la mi tu laj don ba ke rült in gó sá gok őr -

zé si he lyét az MMOK ál la pí tot ta meg. Az in gó ság ta lá ló ját, va la mint az in gó sá got 

rej tő in gat lan tu laj do no sát az MMOK pénz ju ta lom ban ré sze sít het te.254 
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251   Do bi Ist ván nak, a Mi nisz ter ta nács el nö ké nek a tvr. meg al ko tá sa tár gyá ban ké szí tett fel ter jesz tés hez 
ké szült kí sé rőle ve le (9958/1949. II/C.) sze rint: MNL OL XVIII-2-a-132/11/1949. (4. do boz). 

 
252   Ld.: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 43–45. 
 
253   KOREK Jó zsef – KOCZTUR Éva: A ré gé sze ti fel tá rá sok és anya guk hely ze te = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 

1965, 1. sz., 6–7., FE JŐS – KOREK: i. m. (1971), 39., BÁNDI: i. m. (1984), 5., KOREK: i. m. (1988), 118–119., 
GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 43. (68. jegy zet). A gya kor lat ban a rend sze res ása tást terv ása tás nak ne vez -
ték. A ko ra be li gya kor la tot – le let men tés és terv ása tás ese té ben – jól össze fog lal ja az ak kor ké szült ké -
zi könyv vo nat ko zó ré sze: Ré gé sze ti ké zi könyv I. Gya kor la ti ré gé szet. Egye te mi tan könyv. Szerk. BANNER 
Já nos – LÁSZ LÓ Gyu la – MÉ RI Ist ván – RAD NÓ TI Ala dár, Bp., Tan könyv ki a dó, 1954, 16–32. 

 
254   Ld.: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 45. 



Az MMtvr. gya kor la ti lag meg szün tet te a kincs fo gal mát, és kí sér le tet tett a kincs -

ta lá lás ró mai jo gi ere de tű sza bá lyá nak ma gyar jog ból tör té nő ki tör lé sé re az zal, 

hogy az ál lam ál ta lá nos tu laj don jo gát mond ta ki min den a föl ből elő ke rült mu ze á lis 

in gó ság te kin te té ben. Rész ben a sza bá lyo zás nem teljes körű vol tá nak (csak in gat -

lan ese té ben elő ke rült in gó ság ra vo nat ko zott, és csak a „föld re”, az az a te lek re, de 

épü let re már nem, to váb bá nem sza bá lyoz ta az in gó ból elő ke rü lő mu ze á lis ér ték 

ese tén kö ve ten dő sza bá lyo kat), va la mint a ma gyar ma gán jog ászok aka ra tá nak 

(lásd: új Ptk.) kö szön he tő en ez a ren del ke zés nem tud ta be töl te ni a jog al ko tói szán -

dék ál tal meg ha tá ro zott célt.255 

Az új hi va tal, az MMOK mű kö dé sé nek sza bá lya it a VIII. fe je zet ben ta lál juk (28. §). 

A mú ze u mok és mű em lé kek vé del me ügyé ben el ső fo kon el já ró ha tó ság a mi nisz ter 

fe lü gye le te és a Ma gyar Tu do má nyos Ta nács tu do má nyos irá nyí tá sa alatt állt, ha -

tó sá gi el já rá sa i ban pe dig más szer vek kel köz vet le nül érint kez he tett. Élén hi va tal -

ve ze tő állt, akit a mi nisz ter elő ter jesz té sé re a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa ne -

ve zett ki. Az MMOK tiszt vi se lő i nek és egyéb al kal ma zot ta i nak ki ne ve zé se, il let ve 

be osz tá sa tár gyá ban a hi va tal ve ze tő tett elő ter jesz tést a mi nisz ter nek. A sze mé lyi 

és do lo gi költ sé gek fe de ze té ről az ága za ti mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben gon dos -

kod tak. Az MMOK fel adat kö rét, szer ve ze tét és mű kö dé sét a mi nisz ter ren de let ben 

sza bá lyoz ta.256 

Az új ha tó ság a Bródy Sán dor ut cai Törley-pa lo tá ban nyert el he lye zést, el ső (és 

egyet len) ve ze tő je az ek kor me nesz tett val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, Ortutay 

Gyu la lett. Az MMtvr. egyik bur kolt, de a kö rül mé nyek ből jól ki ol vas ha tó cél ja 

éppen ség gel Ortutay el tá vo lí tá sa, „par ko lópá lyá ra” he lye zé se volt, aki per sze nagy -

ban pár tol ta a jog sza bály meg al ko tá sát; ezért ne vez het jük gu nyo ro san az új mú -

zeu mi jog sza bályt „Lex Ortutay”-nak.257 

Alig egy év vel az MMOK meg szer ve zé se után, 1951 ta va szán az MMOK-ban és 

a nem ze ti mú ze u mok ban a mi nisz té ri um ál tal el ren delt vizs gá lat zaj lott. Mind ez nem 

sok jót ígért, az előz mé nyek után vár ha tó an kö vet kez tek a „sú lyos” meg ál la pí tá sok. 

Egyes mú ze u mok ban azt ta pasz tal ták, hogy túl sok a fel dol go zat lan anyag, má sutt 

„tu do má nyos ön cé lú ság” ural ko dott, az MMOK a vizs gá lók sze rint pe dig nem tá mo -

gat ta és nem irá nyí tot ta a mú ze u mo kat, sőt nem adott ne kik prog ra mot, csak „ak -

tá zott” („pos hadt köz hi va ta li szel lem ural ko dott”) és tech ni kai fe la da to kat lá tott el, 

rá adá sul nincs „vi lá gos és ha tá ro zott el vi ál lás pont ja a mú ze um po li ti ká ban”. Az MMOK 

ve ze tői az el ső év so rán hi á ba pró bál tak iga zod ni, cá fol ni a ter jen gő plety ká kat és 
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255   KOREK: i. m. (1988), 118–119., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 45–47. 
 
256   A Ma gyar Tu do má nyos Ta ná csot a Ma gyar Kom mu nis ta Párt ja vas la tá ra 1948-ban hoz ták lét re. A mi -

nisz ter el nök fe lü gye le te alá tar to zó har mincfős tu do má nyos tes tü let a párt köz vet le nül irá nyí tott szer -
ve ként mű kö dött, meg va ló sít va a párt tu do mány po li ti ká ját. Ké sőbb egye sí tet ték a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mi á val: KÓ NYA Sán dor: A Ma gyar Tu do má nyos Ta nács (1948–1949). (A Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia Könyv tá rá nak Köz le mé nyei 35. [110.] új so ro zat.) Bp., Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra, 
1998. 

 
257   K. VÉGH: i. m. (2003), 81., SZA BÓ: i. m. (2007), 56–57., ÉRI: i. m. (2007), 55., FEITL: i. m. (2013), 70. 

Ortutay Gyu la (1910–1978): nép rajz ku ta tó, egye te mi ta nár, az ELTE rek to ra, az MTA tag ja, ere de ti leg 
füg get len kis gaz da pár ti po li ti kus (a kom mu nis ta párt tit kos tag ja), nem zet gyű lé si és or szág gyű lé si kép -
vi se lő (1945–1953, 1958–1978), az El nö ki Ta nács tag ja (1957–1968), val lás- és köz ok ta tás ügyi mi -
nisz ter (1947–1950): T. KISS: i. m. (1993), 522., KE RESZ TES: i. m. (2017), 37. (9. jegy zet). 



int ri ká kat, mind ez bom lasz tot ta a mű kö dést, szer ve zet len ség hez ve ze tett. Tény kér -

dés volt ugyan ak kor, hogy az al kal ma zot tak nem kap cso lód tak be elég in ten zí ven 

a párt- és tö meg szer ve zé si mun kák ba, ami an nál is in kább ért he tő, mert a tu do má -

nyos al kal ma zot tak jó részt az elő ző rend szer szak em be rei vol tak („ké tes eg zisz ten -

ci ák bú vó he lye”). Ép pen ne kik kö szön he tő en vi szont az MMOK je len tős szak mai ered -

mé nye ket köny vel he tett el: a vi seg rá di és a bu dai vár ása tá sok megin dí tá sát, il let ve 

új mú ze u mo kat te rem tet tek a sem mi ből. Mind eh hez fon tos ada lék, hogy az MTA az 

1950-es év ről szó ló be szá mo ló já ban a tár sa da lom- és tör té net tu do má nyo kon be lül 

az MMOK kap ta a leg na gyobb el is me rést ré gé sze ti, nép raj zi és mű em lék vé del mi 

mun ká já nak kö szön he tő en. Ortutay mél tán gon dol hat ta azt az el ső év ered mé nyei -

nek a fé nyé ben, hogy el jött az idő az MMOK mi nisz té ri u mi szint re eme lé sé hez. Eze -

ket a ked ve ző vá ra ko zá so kat dön töt te rom ba az előbb em lí tett vizs gá lat. A je len tés 

vé gül csak vi szony lag ké sőn, 1952 ok tó be ré ben ju tott el Rá ko si Má tyás hoz (1892–

1971), ad dig az MMOK a ki ala kult lég kör ben mű kö dött to vább, de mú ze um irá nyí -

tói sze re pe meg ma radt.258 

 

 

„Lex Révai”: a ma gyar mú ze um ügy „le fo ko zá sa” 
 

1951 ta va szán kul tu rá lis kül dött ség járt a Szov je tu ni ó ban, és je len té sé ben rész le -

te sen be szá molt az ot ta ni mú ze um irá nyí tá si rend szer ről. A pél da ként ér té kelt struk -

tú rá ban a Mú ze u mi Igaz ga tó ság a Nép mű ve lé si Bi zott ság alá tar to zott, amely így  

a leg több mú ze um ke ze lő je volt, fe lü gye le tet gya ko rolt to váb bá a Szov je tu nió Tu -

do má nyos Aka dé mi á ja, a Mű vé sze ti Bi zott ság és az egye te mek mú ze u mai fe lett is. 

Az ot ta ni mú ze u mo kat há rom tí pus ba le he tett be so rol ni: köz tár sa sá gi (1), ága za ti (2), 

táj is me re ti és em lék mú ze u mok (3). Mú ze u mot csak a köz pon ti vagy a köz tár sa sá gi 

kor má nyok ren de let tel ala pít hat tak vagy szün tet het tek meg. A Mú ze u mi Igaz ga tó -

ság há rom osz tállyal mű kö dött, de a mű em lék vé de lem nem tar to zott a ha tás kö ré be. 

A Nép mű ve lé si Bi zott ság csak a köz tár sa sá gi mú ze u mok költ ség ve té si fe de ze tét biz -

to sí tot ta, a he lyi e két te rü le ti költ ség ve tés ből kel lett elő te rem te ni. A je len tés vég ki -

csen gé se ép pen el len té tes volt Ortutay szán dé ka i val, tu laj don kép pen meg ala poz ta 

az MMOK le fo ko zá sát, mi nisz té ri u mi osz tállyá deg ra dá lá sát, sőt a mú ze um ügy ága -

za ti át he lye zé sét a Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um tól a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um -

hoz.259 

1952 no vem be ré ben egy, az MDP Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá ga szá má ra 

ké szült elő ter jesz tés már ja vas la tot tett az MMOK meg szün te té sé re, mi vel az „nem 

tel je sí ti a né pi de mok rá cia [ál tal] reá rótt kul túr po li ti kai fe la da to kat” (sic!), „ap pa rá -

tu sa víz fej jé duz zadt”, to váb bá „a mú ze u mi te rü let re ak ci ós, ké tes ele mek va ló sá gos 

gyü le ke ző he lye”. A ja vas lat kár hoz tat ta a Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot is, mi vel 

az el ha nya gol ta az irá nyí tást és az el len őr zést, mert meg akart sza ba dul ni a te rü -
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258   K. VÉGH: i. m. (2003), 84–89., 92., 94–95., FEITL: i. m. (2013), 63–67., KE RESZ TES: i. m. (2017), 48–49. 
 
259   K. VÉGH: i. m. (2003), 97–98., FEITL: i. m. (2013), 68. 



let től. Az elő ter jesz tés azt is meg ál la pí tot ta, hogy a mi nisz té ri um – a Nép mű ve lé si 

Mi nisz té ri um mal együtt – le be csül te a mú ze u mok je len tő sé gét. Mind ezek re te kin -

tet tel új irá nyí tá si ke ret ki ala kí tá sát tar tot ták szük sé ges nek.260 

A ki ala kult hely ze ten már Ortutay Rá ko si Má tyás nak írt sze mé lyes fel jegy zé se 

sem se gí tett, mert a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um – az MTA és a Köz ok ta tás ügyi 

Minisz té ri um be vo ná sá val – elő ter jesz tést ké szí tett a mú ze um ügy át szer ve zé sé re. 

Az MDP Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá ga jó vá hagy ta a ja vas la tot, így a for má lis 

elő ter jesz tést en nek meg fe le lő en a Mi nisz ter ta nács és az El nö ki Ta nács szá má ra 

Révai Jó zsef nép mű ve lé si mi nisz ter ké szí tet te el.261 

Révai Jó zsef int ri kái és elő ter jesz té se nyo mán meg szü le tett a mú ze u mok ról és 

mű em lé kek ről szó ló 1949. évi 13. tör vé nye re jű ren de let mó do sí tá sa tár gyá ban ki adott 

1952. évi 25. tör vé nye re jű ren de let, amely tar tal ma sze rint a tel jes ma gyar mú ze -

um ügy nek Révai tár cá ja, a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um alá tör té nő „be gyű ré sét” 

céloz ta meg.262 

Az El nö ki Ta nács szá má ra ké szült elő ter jesz tés in do ko lá sa sze rint a mú ze u mok 

és a mű em lé kek fe let ti fe lü gye le ti jog kör meg osz tá sa – a mú ze um- és mű em lék ügy 

a köz ok ta tás ügyi mi nisz ter fe lü gye le te alatt mű kö dő MMOK irá nyí tá sa alatt áll tak, 

míg a mű vé sze ti és nép mű ve lé si vo nat ko zá sú ügyek ben a nép mű ve lé si mi nisz ter 

társ fe lü gye le ti jog kört ka pott – a mú ze um- és mű em lék ügy egész sé ges fej lő dé sét 

nem biz to sí tot ta, az MMOK fe la da tát meg fe le lő en el lát ni nem tud ta. Egyéb ként is  

a mú ze um- és mű em lék ügy jel le gé nél fog va a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um fel adat kö -

ré be il lik. Mind ezek alap ján az elő ter jesz tés ja va sol ta az MMOK meg szün te té sét, és 

fe la da tá nak, va la mint a fe lü gye le ti jog nak a nép mű ve lé si mi nisz ter ügy kö ré be tör -

té nő uta lá sát.263 Az elő ter jesz tés tár gya lá sa so rán Sza bó Pi ros ka (1909–?), az El nö ki 
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260   KOREK: i. m. (1968), 83., K. VÉGH: i. m. (2003), 97., FEITL: i. m. (2013), 69. Az idé ze te ket – rész ben ja -
vít va – Feitl Írisz ta nul má nyá ból vet tem át. 

 
261   Uo., 73–77. Révai Jó zsef (1898–1959): kom mu nis ta po li ti kus, 1919-ben tag ja volt a Bu da pes ti Köz ponti 

For ra dal mi Mun kás- és Ka to na ta nács nak, ezt kö ve tő en az emig rá ci ó ban szer vez te a KMP-t, majd 1930-
ban ha za jött, il le gá lis te vé keny sé ge mi att le tar tóz tat ták, el ítél ték, bör tön be ke rült; ki sza ba du lá sa után 
a Szov je tu ni ó ba ment, és a Kom mu nis ta In ter na ci o ná lé Vég re ha tó Bi zott sá gá nak pro pa gan da osz tá lyán 
dol go zott. 1944-ben ha za tért, tag ja lett az ide ig le nes nem zet gyű lés nek, nem zet gyű lé si, majd or szág -
gyű lé si kép vi se lő, a Nem ze ti Fő ta nács tag ja volt. Do bi Ist ván és Rá ko si Má tyás kor má nyá ban is nép -
mű ve lé si mi nisz ter (1949–1953) lett, majd ha lá lá ig az El nö ki Ta nács tag ja (1953–1959), jó ide ig el nök -
he lyet te se volt, tag ként be ke rült az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá gá ba. Mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 
529–530. 

 
262   A Mi nisz ter ta nács fel ter jesz té sét a Mi nisz ter ta nács Hi va ta la 1952. de cem ber 12-én küld te meg a Ma -

gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak. Az elő ter jesz tés ira tai: MNL OL XVIII-2-a-101/39/1952. (9. do -
boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1952. de cem ber 27-én meg tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL OL 
XVIII-2-b-1952. de cem ber 27. ülés (4. do boz). 

 
263   Az elő ter jesz tés hez fű zött in do ko lás: MNL OL XVIII-2-a-101/39/1952. (9. do boz). Az ira tok ré sze az ere -

de ti mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés is, ame lyet Révai Jó zsef nép mű ve lé si mi nisz ter írt alá, Dar vas Jó zsef 
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter pe dig egyet ér té sét ad ta (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 0737/52/biz.). Az elő ter -
jesz tés sze rint Révai Jó zsef nek 1953. feb ru ár 15-ig je len tést kel lett ten nie a vég re haj tás ról: uo. Dar -
vas Jó zsef (1912–1973): a né pi írók moz gal má nak rész ve vő je, 1945-ben a Nem ze ti Pa raszt párt al el -
nö ke, a párt Sza bad Szó cí mű lap já nak fő szer kesz tő je; 1945-től ha lá lá ig or szág gyű lé si kép vi se lő, egy 
ide ig az El nö ki Ta nács tag ja (1972–1973), épí tés- és mun ka ügyi mi nisz ter (1947–1949), épí tés ügyi 
minisz ter (1949–1950), val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter (1950–1951), köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 
(1951–1953), nép mű ve lé si mi nisz ter (1953–1956). A Ma gyar Írók Szö vet sé gé nek el nö ke, két szer ka pott 
Kos suth-dí jat. Mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 493. 



Ta nács tit ká ra meg is mé tel te az in do ko lást, a ter ve zet hez hoz zá szó lás nem volt,  

a Ta nács el fo gad ta a ja vas la tot.264 

Az MMtvr. ál tal a köz ok ta tás ügyi mi nisz ter re ru há zott jog kört a nép mű ve lé si mi -

nisz ter vet te át (1. §), az MMOK meg szűnt, fe la da tá nak el lá tá sá ról a nép mű ve lé si 

mi nisz ter gon dos ko dott (2. §). 

Az MMOK meg szün te té sé vel a mú ze u mok a köz mű ve lő dé si in téz mény rend szer ré -

szé vé vál tak, és át ke rül tek a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um fe lü gye le te alá.265 Az MMOK 

leg fon to sabb ha gya té kát, a mű tárgy fe lü gye let ke re té ben ki ala kí tott nyil ván tar tást 

szét osz tot ták a Szép mű vé sze ti és a Nem ze ti Mú ze um kö zött, ame lyek ez ál tal meg -

kap ták a tár gyi anyag nyil ván tar tá sá nak és el len őr zé sé nek fel adat kö rét is.266 

A mó do sí tás az el fo ga dást kö ve tő alig egy hó nap el tel té vel, feb ru ár 1-jén lé pett 

ha tály ba. Ha az MMtvr. vagy a je len jog kört érin tő más jog sza bály a köz ok ta tás ügyi 

mi nisz tert vagy az MMOK-t em lí tet te, ezt kö ve tő en a nép mű ve lé si mi nisz tert kel -

lett alat ta ér te ni (3. §). 

Az MMtvr. – fen ti mó do sí tá sá val együtt – alap ja i ban ha tá roz ta meg a ma gyar 

mú ze um ügy to váb bi fej lő dé sét. Két hi á nyos sá ga azon ban így is ma radt: egy részt 

csak a meg lé vő mú ze u mi szak ágak prob lé má it ren dez te, így nem tért ki pél dá ul  

a tech ni ka tör té net kér dé se i re (gya kor la ti lag hi ány zott be lő le a mű sza ki muzeológiai 

szem lé let), más részt nem or vo sol ta azt a gon dot, ame lyet a mú ze u mok ban fel hal -

mo zó dott is me ret len ere de tű, na gyon el té rő mi nő sé get kép vi se lő, tu laj don jo gi lag 

ren de zet len muzeológiai anyag je len tett. Ez rész ben az zal ma gya ráz ha tó, hogy az 

MMtvr. elő ké szí té sét olyan szak em be rek – jó részt a Gyűj te mény egye tem ma ga san 

kva li fi kált egy ko ri tiszt vi se lői – vé gez ték, akik a ha gyo má nyos mú ze u mi szak ága kat 

és a meg szo kott mú ze u mi prob lé má kat is mer ték. Mind két ügyet vé gül 1954-ben 

kü lön tvr. el fo ga dá sá val si ke rült ren dez ni.267 

 

 

A ma gyar mű sza ki muzeológia meg szü le té se: 
az 1954. évi 4. tör vé nye re jű ren de let 
 

A si et ség gel elő ké szí tett és meg al ko tott a mű sza ki em lé kek vé del mé ről szó ló 1954. 

évi 4. tör vé nye re jű ren de le tet (a to váb bi ak ban: Műtvr.) te kint het jük a ma gyar mű sza -

ki muzeológia meg szü le té se ma gas szin tű jog sza bállyal tör tént szen te sí té sé nek.268 

Az elő ter jesz tés hez az El nö ki Ta nács szá má ra ké szí tett rö vid in do ko lás rá mu ta -

tott ar ra, hogy a ma gyar tech ni kai fej lő dés em lé ke it, a mű sza ki em lé ke ket ed dig 

jog sza bály nem véd te, és ép pen ezért igen sok ér té kes és pó tol ha tat lan mű sza ki 
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264   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv 4. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1952. de cem ber 27. ülés (4. do boz). 
 
265   KOREK: i. m. (1968), 83., KOREK: i. m. (1988), 123. 
 
266   BUZINKAY: i. m. (2010), 110. 
 
267   SZIL ÁGYI: i. m. (1967), 28., MÉ SZÁ ROS: i. m. (1980), 15., KOREK: i. m. (1988), 122. 
 
268   A Mi nisz ter ta nács fel ter jesz té sét Gerő Er nő, a Mi nisz ter ta nács el ső el nök he lyet te se 1954. feb ru ár 5-én 

küld te meg a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak (241-3/Kly.1954). Az elő ter jesz tés ira tai: MNL 
OL XVIII-2-a-0010/3–6/1954. (12. do boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1954. feb ru ár 23-án meg -
tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL OL XVIII-2-b-1954. feb ru ár 23. (5. do boz). 



em lék pusz tul el. Fo ko zó dott ez a ve szély a fém gyűj tő hó na pok so ro za tos meg ren de -

zé sé vel, mi vel ilyen kor tör té nel mi je len tő sé gű mű sza ki em lé ke ket is be ol vasz tot tak. 

Ezek az em lé kek vi szont azért is je len tő sek, mert a ma gyar nép ha la dó ha gyo má -

nya i nak és a mű sza ki fej lő dés tör té nel mé nek ér té kes bi zo nyí té kai, és így a ku ta tás 

szem pont já ból je len tő sek.269 

A Műtvr. egy ér tel mű en ha tá roz ta meg a jog sza bályal ko tás cél ját: a ma gyar 

műsza ki al ko tá sok nak azo kat az em lé ke it, ame lyek – mint a ma gyar nép ha la dó 

hagyo má nya i nak és mint a mű sza ki fej lő dés tör té nel mé nek ér té kes bi zo nyí té kai – 

a tu do má nyos ku ta tás szem pont já ból je len tő sek, a Műtvr.-ben meg ha tá ro zott vé -

de lem ben kell ré sze sí te ni (1. §). 

A jog sza bály meg ha tá roz ta a mű sza ki em lék fo gal mát (2. §): „olyan mű sza ki jelle -

gű s a tu do má nyos ku ta tás szá má ra tör té ne ti je len tő sé gű tárgy (mű sza ki lé te sít mény, 

mű sza ki be ren de zés, me ző gaz da sá gi jel le gű mű sza ki lé te sít mény, mű tárgy, gép, gép -

al kat rész, szer ke zet, ké szü lék, szer szám, mű szer vagy kí sér le ti esz köz stb.), ame lyet 

a nép mű ve lé si mi nisz ter an nak nyil vá nít”. Mű sza ki em lék ké le he tett nyil vá ní ta ni a mű -

sza ki em lék jel le gű tárgy tar to zé ka it, ere de ti vagy ké sőb bi áb rá zo lá sát, is mer te té sét, 

il le tő leg az azt tar tal ma zó ira tot, va la mint az ilyen tár gyat áb rá zo ló kismintát (mo -

dellt) is, te kin tet nél kül ar ra, hogy az áb rá zolt, il let ve le írt tárgy ko ráb ban meg sem -

mi sült. 

A vé det té nyil vá ní tás nak nem volt aka dá lya az, hogy a tárgy ma gán sze mély tu -

laj do ná ban állt, vagy az MMtvr. ha tá lya alá nem tar to zó ma gán gyűj te mény ben őriz -

ték (3. §). Ér te lem sze rű en nem le he tett vi szont vé det té nyil vá ní ta ni azt a tár gyat, 

amely már az MMtvr. ér tel mé ben vé de lem alatt állt. 

A jog sza bály elő ír ta azt is, hogy a mű sza ki em lé ket ere de ti ál la pot ban kel lett 

meg őriz ni, és az ilyen tárggyal tu laj do no sa, il let ve bir to ko sa csak a mi nisz ter ál tal 

meg ha tá ro zott mó don ren del kez he tett (4. §). Nem volt sza bad mű sza ki em lék ké 

nyil vá ní tott tár gyat meg sem mi sí te ni, meg ron gál ni, egész ben vagy rész ben meg vál -

toz tat ni, a mi nisz ter en ge dé lye nél kül el ide ge ní te ni, más hely re át szál lí ta ni, az or -

szág te rü le té ről ki vin ni vagy vég re haj tá si el já rás so rán le fog lal ni sem. 

A mű sza ki em lék mú ze um ban tör té nő el he lye zé sé ről a mi nisz ter in téz ked he tett 

(5. §). 

A Műtvr. bün te tő jo gi jel le gű szank ci ó kat (6. §) is tar tal ma zott a tvr. előb bi ren -

del ke zé se it meg sze gők kel szem ben (amennyi ben a cse lek mény sú lyo sabb bün te tő 

ren del ke zés alá nem esett). 

Az el fo ga dott jog sza bály sem ha tály ba lép te tő, sem pe dig felhatalmazó ren del -

ke zé se ket nem tar tal ma zott, le szá mít va a nép mű ve lé si mi nisz ter vé det té nyil vá ní -

tás sal kap cso la tos ha tás kö rét. Uta lás sincs ar ra, hogy ki vagy mi lyen szerv jo go sult 

a vég re haj tás sza bá lya it meg ál la pí ta ni. Csak az El nö ki Ta nács nak is meg kül dött mi -

nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés ből tu dunk ki in dul ni, amely ma gá ban fog lal ta egy, a vég -

re haj tást sza bá lyo zó mi nisz ter ta ná csi ren de let ter ve ze tét, va la mint egy új or szá gos 

mú ze um meg ala pí tá sá ról szó ló ha tá ro zat ter ve ze tet. A gyat ra jo gá szi mun ka a si et -

ség nek tud ha tó be. A mű sza ki muzeológia sa já tos szem pont jai ugyan is egyál ta lán 
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269   Rö vid in do ko lás az ügy irat bo rí tó lap já ra gé pel ve: MNL OL XVIII-2-a-0010/3–6/1954. (12. do boz). 



nem ér vé nye sül tek a ko ráb bi jog sza bá lyok ban, ezt a va lós hi ányt kí ván ta pó tol ni 

az El nö ki Ta nács si et ség gel meg al ko tott újabb tör vé nye re jű ren de le te, amely vi lá -

go san meg ha tá roz ta a „mű sza ki em lék” fo gal mát. A Műtvr. alap ján ki adott mi nisz -

ter ta ná csi ren de let el fo ga dá sa után lét re hoz ták a Mű sza ki Em lé ke ket Nyil ván tar tó 

és Gyűj tő Cso por tot, amely nek fe la da ta lett a mű sza ki gyűj te mé nyek és mú ze u mok 

össze fo gá sa, újak szer ve zé se. Fo lya ma to san ala kult ki a mű sza ki mú ze u mok há ló -

za ta, amely nek élé re a mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat tal fris sen meg ala pí ta ni szán dé -

ko zott Or szá gos Mű sza ki Mú ze um ke rült vol na, de a mú ze um tény le ges meg ala pí -

tá sa csak mint egy két év ti zed del ké sőbb tör tént meg.270 

 

 

„Pro fil tisz tí tás” a mú ze u mi gyűj te mé nyek ben: 
az 1954. évi 13. tör vé nye re jű ren de let 
 

A tár ca át vet te a kö zép irá nyí tói fe la da to kat, ugyan ak kor azok el lá tá sá ra jó val ke -

ve sebb szak em ber állt ren del ke zés re. Ért he tő, hogy az egyéb ként több ször át szer ve -

zett mú ze u mi fő osz tály nem volt ké pes a ma gas el vá rá so kat tel je sí te ni, mi köz ben 

fen nen han goz ta tott cél ki tű zé se az MMOK ál tal „el ha nya golt” te rü le tek fej lesz té se, 

a mun ka meg ja ví tá sa volt. Az 1953-as fő osz tá lyi mun ka terv sze rint há rom hó nap 

alatt akar ták az MMtvr. és más jog sza bá lyok mó do sí tá sát elő ké szí te ni (ter mé sze te -

sen nem si ke rült). A mú ze u mi fő osz tály mű kö dé sé nek csőd je an nak tu laj do nít ha tó, 

hogy egy alap ve tő en jog sza bály-elő ké szí tés sel, ha tó sá gi jel le gű fe la da tok kal meg -

bí zott mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy ség al kal mat lan volt kö zép irá nyí tói fel adat kör 

(pél dá ul szer ve zés, ko or di ná ció, szak mai fe lü gye let, gaz dál ko dás irá nyí tá sa) el lá tá -

sá ra.271 A mú ze u mi gyűj te mé nyek ben ki ala kult ren de zet len sé gek or vos lá sá ra vé gül 

1954 ta va szán sor ke rült az MMtvr. idő köz ben el ké szült mó do sí tá sá nak meg tár -

gya lá sá ra, majd az El nö ki Ta nács dön té se után a mú ze u mok ról és mű em lé kek ről szó ló 

1949. évi 13. sz. tvr. ki egé szí té sé ről és mó do sí tá sá ról szó ló 1954. évi 13. tör vé ny -

ere jű ren de let ki a dá sá ra.272 

123

VII. A múzeumügy sztálinista rendszere

270   Az El nö ki Ta nács hoz fel ter jesz tett elő ter jesz tés tar tal maz ta a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tést is. Eb ben 
egy részt ol vas ha tó a tvr. vég re haj tá sá ra ki ad ni ter ve zett mi nisz ter ta ná csi ren de let ter ve zet, va la mint 
egy ha tá ro zat ter ve zet az Or szá gos Mű sza ki Mú ze um lé te sí té sé ről (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/86/ 
1953.): MNL OL XVIII-2-a-0010/3–6/1954. (12. do boz). Ld. még: SZIL ÁGYI: i. m. (1967), 28–32., 34–35., 
MÉ SZÁ ROS: i. m. (1980), 15–16., KOREK: i. m. (1988), 122–123. Az Or szá gos Mű sza ki Mú ze u mot a Mű -
sza ki Em lé ke ket Nyil ván tar tó és Gyűj tő Cso port ból vé gül csak 1972-ben hoz ták lét re mi nisz ter ta ná csi 
ha tá ro zat tal: Or szá gos Mű sza ki Mú ze um lé te sí té sé ről szó ló 1043/1972. (XI. 9.) Mt. h. szá mú ha tá ro zat, 
vö.: A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 233. Mű sza ki muzeológiai gyűj tő kö rű szak mú ze u -
mok (Pos ta mú ze um, 1955; Tűz ol tó Mú ze um, 1957; Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um, 1957; Köz pon ti 
Kohá sza ti Mú ze um, 1960; Tex til ipa ri Mú ze um, 1962; Csil la gá sza ti Mú ze um, 1966) ala pí tá sá hoz ld.: 
SZIL ÁGYI: i. m. (1967), 31–32., MÉ SZÁ ROS: i. m. (1980), 15–16. 

 
271   FEITL: i. m. (2013), 78–79., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100. A mú ze u mi fő osz tály lét szá ma 

1953-ban 68 fő volt: FEITL: i. m. (2013), 78. A fő osz tály 1953-as mun ka ter ve ilyen, ki mon dot tan nem 
mi nisz té ri u mi cé lo kat tar tal ma zott: kap cso lat ki épí té se mú ze u mok kal, mun ka ter vek ké szí té se, szak mai 
to vább kép zé sek a fő osz tály dol go zói szá má ra, Mú ze u mi Hír adó megin dí tá sa, mú ze u mok po li ti kai meg -
tisz tí tá sá ra ütem terv ké szí té se, a Rá kó czi-ki ál lí tás for ga tó köny vé nek le adá sa stb.: uo., 78. (105. jegy zet). 

 
272   A Mi nisz ter ta nács fel ter jesz té sét Ap ró An tal, a Mi nisz ter ta nács el nök he lyet te se 1954. áp ri lis 28-án 

küld te meg a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak (00329/TüK/54. 699-3/KG/54). Az elő ter jesz -
tés ira tai: MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 
1954. má jus 11-én meg tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL OL XVIII-2-b-1954. má jus 11. ülés (4. do boz). 



Az El nö ki Ta nács szá má ra kül dött fel ter jesz tés tar tal maz ta a mi nisz ter ta ná csi 

elő ter jesz tést, amely ben rész le te sebb in do ko lás ol vas ha tó. Az elő ter jesz tő sze rint 

a mú ze u mok ba az idők fo lya mán sok olyan tárgy ke rült, amely nem sze re pel a mú -

ze u mok lel tá rá ban. Ezek nek egy ré szét elis mer vény el le né ben meg őr zés vé gett he -

lyez ték el tu laj do no sa ik. A ré geb ben el he lye zett mű tár gyak ese té ben sok szor már 

nem is mert a tu laj do nos tar tóz ko dá si he lye, egyes ese tek ben ki lé te sem, il let ve 

van nak olyan tár gyak is, ame lyet va la mely ál la mi ha tó ság anél kül he lye zett el mú -

ze um ban, hogy előt te a tárgy tu laj do ni hely ze tét tisz táz ták vol na. Ez a hely zet nehéz -

sé ge ket okoz a mú ze u mok nak, mert tisz tá zat la nok ma rad nak a mú ze u mok az érin tett 

tár gyak kal kap cso la tos jo gai. A ne héz sé ge ket fo koz za, hogy a ren de zet len hely ze tű, 

tisz tá zat lan ere de tű tár gyak je len tős ré sze nem mu ze á lis ér té kű, ezért fe les le ges 

rak tá ro zá si ter het je len te nek. Az MMtvr. nem tar tal maz olyan ren del ke zést, ame -

lyek kel a fen ti prob lé mát meg le het ne ol da ni, ezért szük sé ges új, ki egé szí tő sza bá -

lyo zás ki a dá sa. Az új jog sza bály nak meg kell ha tá roz nia, hogy mi lyen tár gya kat 

őriz het nek a mú ze u mok, mi lyen ese tek ben őriz het nek lel tá ruk ba nem tar to zó tár -

gya kat, mi lyen fel té te lek mel lett ve het nek át meg őr zés re ma gán sze mé lyek től mu -

ze á lis tár gya kat, vé ge ze tül mi kép pen jár ja nak el a je len leg is ná luk lé vő, lel tá ruk ba 

nem tar to zó mu ze á lis és mu ze á lis nak nem mi nő sü lő tár gyak kal kap cso lat ban. Az 

elő ter jesz tő ezen kér dé sek ren de zé sét az aláb bi ak fi gye lem be vé te lé vel ja va sol ja 

ren dez ni: egy részt men te sí te ni kell a mú ze u mo kat a mu ze á lis nak nem mi nő sü lő tár -

gyak rak tá ro zá sá tól, más részt pon to san meg kell ha tá roz ni a mú ze um ban tör té nő 

őr zés jog cí me it. Bő ví te ni kell to váb bá a köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zés 

elren de lé sé nek ese te it is. Ugyan ak kor az elő ter jesz tő meg lá tá sa sze rint leg alább 

ennyi re fon tos a köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zés el ren de lé sé nek kor lá ta it is 

meg ha tá roz ni, mert a túl zot tan szi go rú sza bá lyo zás vissza tart hat ja a kö zön sé get 

mű tár gyak vá sár lá sá tól, il let ve mű tár gyak ön kén tes mú ze u mi el he lye zé sé től (az az 

a mú ze u mi le tét be he lye zés től). Szük sé ges volt meg ál la pí ta ni a tu laj do nos és a mú ze -

um kö zöt ti őr zés sel kap cso la tos szer ző dés leg fon to sabb sza bá lya it is. A tvr. el fo ga -

dá sá val le he tő ség lesz a szer ző dés nél kül el he lye zett, sok szor is me ret len ere de tű 

mu ze á lis tár gyak hely ze té nek, őr zé si jog cí mé nek tisz tá zá sá ra, és „a rak tá ro zá si ter -

het je len tő egyéb tár gyak lik vi dá lá sá ra”. Vé ge ze tül is me ret len tu laj do nos ese tén  

a tár gya kat ál la mi tu laj don ba kell ven ni. A Mi nisz ter ta nács fel is mer te azt is, hogy 

azok nak az ál la mi tu laj don ban lé vő mu ze á lis és nem mu ze á lis tár gyak nak a hely -

ze tét is ren dez ni kell, ame lye ket ál la mi szerv vagy vál la lat adott át őr zés re mú zeu -

mok nak. Ezért ha tá ro zott az ilyen mu ze á lis tár gyak nak az áta dó szerv nél vagy vál -

la lat nál a lel tár ból tör té nő tör lé sé ről, és a mú ze u mi lel tár ba tör té nő fel vé te lé ről, 

míg a nem mu ze á lis tár gya kat az áta dó nak a mú ze um fel hí vá sá ra vissza kel lett 

ven nie, el kel lett szál lí ta nia 1954. de cem ber 31-ig.273 
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273   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 
08/95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal, ha tá ro zat ter ve zet tel (1–4. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 
16, 17/1954. (12. do boz). Az El nö ki Ta nács ülé sén Da ra bos Iván (1911–1983), az El nö ki Ta nács tit kára 
rö vi den is mer tet te az in do ko lást, az elő ter jesz tés hez hoz zá szó lás nem volt. Az ülés ről ké szült jegy ző -
könyv 3. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1954. má jus 11. ülés (4. do boz). 



A mú ze u mok csak a tu do má nyos ku ta tás szem pont já ból je len tős vagy tör té ne ti -

leg, il le tő leg mű vé szi leg ki emel ke dő je len tő sé gű tár gya kat, gyűj te mé nye ket (a to váb -

bi ak ban: mu ze á lis tár gyak) őriz het tek (1. §). Vi ta ese tén a nép mű ve lé si mi nisz ter 

dön töt te el, hogy va la mely tárgy mu ze á lis tárgy nak te kin ten dő-e. A mú ze u mok lel -

tá ruk ba nem tar to zó mu ze á lis tár gyat csak ab ban az eset ben őriz het tek, ha a tárgy 

köz gyűj te mény ben va ló el he lye zé sét a nép mű ve lé si mi nisz ter ren del te el, vagy ha 

azt meg őr zés vé gett írás be li szer ző dés alap ján vet ték át. 

Az in do ko lás sze rint me ne te sí te ni kell a mú ze u mo kat a mu ze á lis nak nem mi nő -

sü lő tár gyak rak tá ro zá sá tól, ezért szük sé ges meg ha tá roz ni, hogy a mú ze u mok csak 

mu ze á lis tár gya kat őriz het nek, to váb bá meg kell ha tá roz ni a mu ze á lis tárgy fo gal mát. 

Vi tás eset ben a mi nisz ter dönt het. Fon tos meg ha tá roz ni a mú ze u mi őr zés jog cí me it 

is: ál la mi tu laj don ban ál ló és mú ze u mi lel tár ba tar to zó vagy a mi nisz ter ren del ke -

zé se alap ján köz gyűj te mény ben el he lye zett, vagy a tu laj do nos sal kö tött szer ző dés 

alap ján meg őr zés re át vett tár gyak ese té ben.274 

A nép mű ve lé si mi nisz ter el ren del het te mu ze á lis tár gyak köz gyűj te mény ben va ló 

el he lye zé sét, ha ezt a tár gyak ép ség ben tar tá sa in do kol ta, vagy ha mű vé szi vagy 

tu do má nyos je len tő sé gük szük sé ges sé tet te, hogy a kö zön ség szá má ra hoz zá fér he -

tő vé vál ja nak (2. §). A mú ze um az el he lye zés ide je alatt a tár gyat ki ál lít hat ta, il let ve 

tu do má nyos szem pont ból fel dol goz hat ta. Az el he lye zés az el ren de lés től szá mí tott 

öt év idő tar tam ra tör tént. En nek el tel te után a mi nisz ter új ra el ren del het te a köz -

gyűj te mény ben tör té nő el he lye zést, ha a tu laj do nos tar tóz ko dá si he lye is me ret len 

volt, vagy fel szó lí tás el le né re a tár gyat nem szál lí tot ta el. Ha pe dig ezen tárgy mu -

ze á lis ér té ke meg szűnt, a mú ze um át ad hat ta a Bi zo má nyi Áru ház nak ér té ke sí tés 

cél já ból. 

Az MMtvr. alap ján a mi nisz ter csak ak kor ren del het te el a köz gyűj te mény ben 

tör té nő el he lye zést, ha a tu laj do nos nem gon dos ko dott meg fe le lő en a szak sze rű 

ke ze lés ről, vagy a mi nisz ter er re vo nat ko zó uta sí tá sa it nem tel je sí tet te. Ezenfe lül  

a ja vas lat ak kor is le he tő vé tet te ezt, ha a tárgy mű vé szi vagy tu do má nyos je len -

tő sé ge in do kol ta, hogy a kö zön ség szá má ra hoz zá fér he tő vé vál jon. Az el ren de lés 

öt év re tör tént, utá na a tu laj do nos vissza kap ta a tár gyat.275 

Nem le he tett el ren del ni azon mu ze á lis tárgy nak a köz gyűj te mény ben tör té nő el -

he lye zé sét, amely al ko tó já nak vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó já nak tu laj do ná ban 

volt, de azét sem, ame lyet tu laj do no sa az al ko tó mű vész től vagy ál la mi vál la lat tól 

vá sá rolt, vagy ame lyet a mú ze um a tu laj do nos sal kö tött szer ző dés alap ján őr zött, 

vagy leg alább öt évig szer ző dés alap ján mú ze u mi őri zet ben volt, és a tu laj do nos -

nak tör tént vissza adás óta nem telt el újabb öt év, ki vé ve, ha a tárgy ép sé gét a tu -
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274   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 
08/95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (1–2. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do -
boz). Ld. még: FEITL: i. m. (2013), 80., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 45. 

 
275   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/ 

95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (2. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). 
Ld. még: PRANTNER Zol tán: Bün te tő el já rás, pol gá ri bí ró sá gi ha tá ro zat, va la mint köz jegy zői in téz ke dés 
foly tán ál la mi tu laj don ba ke rült mu ze á lis tár gyak, il let ve gyűj te mé nyek mú ze u mi el he lye zé sé ről = Mú ze u -
mi Köz le mé nyek, 1965, 2. sz., 146., FEITL: i. m. (2013), 80. 



laj do nos nál ve szély fe nye get te (3. §). Ilyen eset ben az MMtvr.-ben meg ha tá ro zott 

el já rás rend (10. § [2]–[3] be kez dé sek) sze rint kel lett el jár ni. 

Az elő ter jesz tő fon tos nak tar tot ta, hogy az el ren de lés ese te it a jog sza bály kor -

lá toz za. En nek oka egy részt az, hogy a túl zot tan szi go rú sza bá lyo zás vissza tar ta ná 

a kö zön sé get mű tár gyak vá sár lá sá tól, más részt ked vét ven né mű tár gya i nak mú -

zeu mi el he lye zés re tör té nő fel aján lá sá tól. Az elő ter jesz tő sze rint vi szont a tárgy 

ép sé ge olyan szem pont, amely meg ala poz hat ja az el ren de lést.276 

Mu ze á lis tár gyat meg őr zés cél já ból a mú ze u mok csak ak kor ve het tek át, ha er ről 

a tu laj do nos sal ha tá ro zott idő re szó ló írás be li szer ző dést kö töt tek (4. §). Az őr zés 

leg rö vi debb ide je öt év volt, de mél tány lást ér dem lő ok ból a nép mű ve lé si mi nisz -

ter rö vi debb idő tar tam ra is en ge délyt ad ha tott. A szer ző dés ben egye di leg kel lett 

meg ha tá roz ni az át adott tár gya kat, ame lye ket a mú ze um kö te les volt kar ban tar ta -

ni, de az őr zé si idő szak alatt ki ál lít hat ta és tu do má nyo san fel dol goz hat ta őket. 

Az in do ko lás rá mu ta tott, hogy a ja vas lat meg ál la pít ja a tu laj do nos és a mú ze um 

kö zött őr zé si cél lal kö ten dő (az az le té ti) szer ző dés leg fon to sabb sza bá lya it is: csak 

írás ban le het meg köt ni, idő tar ta ma leg alább öt év, az át vett tár gya kat a mú ze um nak 

kell „kar ban tar ta ni”, vi szont jo gá ban áll ki ál lí ta ni és tu do má nyo san fel dol goz ni.277 

A szer ző dés ben meg ha tá ro zott idő le jár ta után a mu ze á lis tár gyat a tu laj do nos -

nak vissza kel lett ad ni, de le he tő ség volt a szer ző dés to váb bi idő re (leg alább újabb 

öt év re, vagy a mi nisz ter en ge dé lyé vel rö vi debb idő tar tam ra) szó ló meg hosszab bí -

tás ra is. Ha a le já rat kor a tárgy még ki ál lí tá son sze re pelt, az őr zé si idő a ki ál lí tás 

be fe je zé sé ig, de leg fel jebb há rom évig meg hosszab bo dott. Er ről azon ban a tu laj do -

nost még az őr zé si idő le jár ta előtt írás ban a ki ál lí tás idő tar ta má nak nap tár sze rű 

meg ha tá ro zá sá val ér te sí te ni kel lett. Ha vi szont az őr zé si idő le já ra ta kor a tu laj do -

nos fel szó lí tás el le né re nem szál lí tot ta el, vagy tar tóz ko dá si he lye is me ret len volt, 

a mi nisz ter el ren del het te a tárgy köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sét. Ha pe -

dig ezen tárgy mu ze á lis ér té ke meg szűnt, a ko ráb ban már is mer te tett el já rás rend 

sze rint a mú ze um át ad hat ta a Bi zo má nyi Áru ház nak ér té ke sí tés cél já ból. Az őr zé si 

idő le jár ta előtt a tu laj do nos a mu ze á lis tár gyat csak a mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val 

ve het te vissza (5. §). 

Az elő ter jesz tés kü lö nö sen ja va sol ta a köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zés 

ese te i nek bő ví té sét azok ra az ese tek re is, ami kor a tu laj do nos tar tóz ko dá si he lye 

is me ret len, vagy a tu laj do nos a tár gyat fel szó lí tás el le né re sem szál lít ja el.278 

A mú ze u mi őr zés re vo nat ko zó szer ző dés nek a tvr.-rel el len té tes ki kö té sei ér -

vény te le nek vol tak, he lyük be a jog sza bály meg fe le lő ren del ke zé se lé pett (6. §). 
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276   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/ 
95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (2. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). 
Ld. még: FEITL: i. m. (2013), 80. 

 
277   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/ 

95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (3. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). 
 
278   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/ 

95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (2. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). 
Ld. még: FEITL: i. m. (2013), 80., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 45. 



A tvr. ha tály ba lé pé se kor a mú ze um őri ze té ben állt azon mu ze á lis tár gyak ra, 

ame lye ket a mú ze um a tu laj do nos tól szer ző dés kö tés nél kül vagy ha tá ro zat lan idő re 

szó ló szer ző dés sel vett át, 1954. au gusz tus 31-ig ha tá ro zott idő re szó ló szer ző dést 

kel lett köt ni (7. §). Er re a mú ze um nak kel lett fel hív nia a tu laj do nost, ha azon ban az 

a fel szó lí tás nak nem tett ele get, vagy is me ret len he lyen tar tóz ko dott, a mi nisz ter 

el ren del het te az érin tett tárgy köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sét a szer ző dés 

meg kö té sé ig ter je dő ha tállyal. 

Az elő ter jesz tés eb ben az eset ben is ja va sol ta a köz gyűj te mény ben tör té nő el -

he lye zés ese te i nek bő ví té sét azok ra az ese tek re is, ami kor a tu laj do nos tar tóz ko -

dá si he lye is me ret len, vagy a tu laj do nos a tár gyat fel szó lí tás el le né re sem szál lít ja 

el, mond ván a tvr. el fo ga dá sá val le he tő ség lesz a szer ző dés nél kül el he lye zett, sok -

szor is me ret len ere de tű mu ze á lis tár gyak hely ze té nek, őr zé si jog cí mé nek tisz tá zá -

sá ra és „a rak tá ro zá si ter het je len tő egyéb tár gyak lik vi dá lá sá ra”, hi szen a ja vas lat 

egy részt szer ző dés kö té si kö te le zett sé get ír elő 1954. már ci us 31-ig, a mu ze á lis nak 

nem te kint he tő tár gya kat pe dig el kell szál lí ta ni a mú ze u mok ból.279 

Azo kat a tár gya kat, ame lyek a mú ze um őri ze té ben áll tak, de mu ze á lis tárgy nak 

nem le he tett te kin te ni őket, a tu laj do no sok nak 1954. au gusz tus 31-ig el kel lett 

szál lí ta ni uk (8. §). Er re a mú ze um nak kel lett fel hív nia a tu laj do nost, ha azon ban az 

a fel szó lí tás nak nem tett ele get, vagy is me ret len he lyen tar tóz ko dott, a mú ze um át -

ad hat ta a tár gyat a Bi zo má nyi Áru ház nak ér té ke sí tés cél já ból (ki vé ve, ha a tu laj do -

nos hi va ta los ki kül de tés, ál la mi meg bí zás alap ján vagy ta nul mány úton kül föl dön 

tar tóz ko dott). Az ér té ke sí tés ből be folyt összeg ből kel lett fe dez ni az el szál lí tás sal és 

az ér té ke sí tés sel kap cso la tos ki a dá so kat, a fenn ma ra dó össze get pe dig az Or szá gos 

Ta ka rék pénz tár ke zel te a jo go sí tott ja vá ra, aki je lent ke zé se ese tén meg kap hat ta ezt 

az össze get. 

A tvr. ha tály ba lé pé se kor a mú ze um őri ze té ben állt azon tár gyak, ame lyek nek 

tu laj do no sa is me ret len, vagy en ge dély nél kül kül föld re tá vo zott, ál la mi tu laj don ba 

ke rül tek (9. §). A mu ze á lis tár gya kat fel kel lett ven ni a mú ze um lel tá rá ba, a nem 

mu ze á lis tár gya kat pe dig a Bi zo má nyi Áru ház ér té ke sí tet te. Az ér té ke sí tés ből be -

folyt összeg ből kel lett fe dez ni az el szál lí tás sal és az ér té ke sí tés sel kap cso la tos ki -

a dá so kat, a fenn ma ra dó össze get pe dig a Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um szám lá já ra kel -

lett át utal ni. 

A mi nisz ter a tvr. alap ján tör tént ál la mi tu laj don ba vé telt in do kolt eset ben ha -

tály ta la nít hat ta (10. §). 

A tvr. ren del ke zé se it azok ra a tár gyak ra is al kal maz ni kel lett, ame lyek nek köz -

gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sét az 1952. évi 25. tvr. ha tály ba lé pé se előtt  

a köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ren del te el. 
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279   Az elő ter jesz tés ira tai kö zött ta lál ha tó a mi nisz ter ta ná csi elő ter jesz tés (Nép mű ve lé si Mi nisz té ri um 08/ 
95/1953. TÜK) rész le tes in do ko lás sal (2–3. ol dal): MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. do boz). 
Ld. még: FEITL: i. m. (2013), 80. 



Összeg zés 
 

A mú ze um ügy sza bá lyo zá sát nem az or szág gyű lés ál tal el fo ga dott tör vény, ha nem 

a kol lek tív ál lam fői tes tü let, a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa ál tal meg al ko tott tör -

vé nye re jű ren de let tar tal maz ta. Ez zel meg sza kadt az 1807 óta élő ma gyar köz jo gi 

ha gyo mány, mi sze rint a mú ze u mok ügye or szág gyű lé si tár gya lást igé nyel. A vál to zás 

nyil ván va ló an az új me cha niz mus ered mé nye volt: az MDP Köz pon ti Ve ze tő sé ge 

által meg tár gyalt ja vas la tot vi tat ta meg a Mi nisz ter ta nács, majd az on nan rit kább 

eset ben az or szág gyű lés, vagy gyak rab ban az El nö ki Ta nács elé ke rült. „Az or szág -

gyű lés gya kor la ti lag el vesz tet te jog al ko tó funk ci ó ját, mi köz ben fon tos ren del ke zé sek 

tör vé nye re jű ren de le tek ben, ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok ban je len tek meg, ame -

lyek mind párt ha tá ro za to kon ala pul tak.” (Benyák Ad ri enn) Mi vel az or szág gyű lés alig 

ülé se zett, az El nö ki Ta nács gya kor la ti lag át vet te tör vény al ko tá si jog kö rét; nyil ván -

va ló, hogy a mú ze um ügy sem ké pez he tett ki vé telt: nem ér de me sí tet ték ar ra, hogy 

ága za ti sza bá lyo zá sát a par la ment elé ter jesszék.280 

Az MMtvr. le vá lasz tot ta a könyv tár- és le vél tár ügyet a mú ze um ügy ről, vi szont 

új elem ként be emel te a mű em lék vé del met; ezért a jog sza bályt mú ze u mi és örök -

ség vé del mi tör vény nek te kint het jük. Alá kell azon ban húz ni, hogy ezt a kor tár sak 

szá má ra fur csa meg ol dást nem szak mai ér vek kel in do kol ták, rá adá sul a mű em lé kes 

szak ma je len tős ré szé nek el len ál lá sát vál tot ta ki.281 

Az MMtvr. vi tat ha tat lan ér de me az MMOK lét re jöt te, hi szen az ön kor mány za ti -

ság fel szá mo lá sa el le né re ma radt a mú ze um ügy élén egy kö zép irá nyí tó szerv, így 

a te rü let elv ben meg őriz het te szak mai au to nó mi á ját. Meg szün te té se ép pen ezért 

volt ka taszt ro fá lis ha tás sal a ma gyar mú ze um ügy re.282 

A kö zép irá nyí tói fel adat kö rö ket a tár ca mú ze u mi fő osz tá lya vet te át, amely 

azon ban ezek nek a fe la da tok nak nyil ván va ló an nem tu dott meg fe le lni. A rend szer 

szét ap ró zó dott lett, hi ány zott az egy sé ges szak mai irá nyí tás.283
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280   KOREK: i. m. (1988), 118., BENYÁK Ad ri enn: Az El nö ki Ta nács és az Or szág gyű lés he lye és sze re pe az 
ál lam szer ve zet ben 1949–1953 kö zött = Jog tör té ne ti Szem le, 2006, 3. sz., 35–36., 38–40. 

 
281   KOREK: i. m. (1988), 118–119., WOLLÁK Ka ta lin – ZSIDI Pa u la: A ré gé sze ti örök ség vé del mé nek jo gi hát -

te re és fő vá ro si gya kor la ta = Ván do ru tak – Mú ze u mi örök ség. Ta nul má nyok Bodó Sán dor tisz te le té re,  
60. szü le tés nap ja al kal má ból. Szerk. VIGA Gyu la – HOL LÓ Szil via And rea – CS. SCHWALM Edit, Bp., 
Archaeolingua, 2003, 241–242., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100. 

 
282   KOREK: i. m. (1968), 83., BÁNDI: i. m. (1984), 4–5., KOREK: i. m. (1988), 122–123., WOLLÁK – ZSIDI:  

i. m. (2003), 242., SZA BÓ: i. m. (2007)., FEITL: i. m. (2013), 69., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. 
(2016), 100. 

 
283   KOREK: i. m. (1968), 83., BÁNDI: i. m. (1984), 4–5., KOREK: i. m. (1988), 123., K. VÉGH: i. m. (2003), 97., 

FEITL: i. m. (2013), 78–79., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100.



VIII. A me gyei mú ze u mi há ló zat lét re jöt te és vi rág ko ra 
 

 

Az 1940-es évek vé gé től vég re haj tott ál la mo sí tás és cent ra li zá ció egyik ho za dé ka 

a mú ze u mi mun ka egy sé ges gya kor la tá nak ki ala kí tá sa volt. A köz pon to sí tott, köz -

vet le nül a mi nisz té ri um ál tal ve zé relt, szét ap ró zó dott ele mek ből ál ló rend szer 

azon ban nem volt élet ké pes, mert a kul tu rá lis irá nyí tás nem tud ta azt az alap ve tő 

cél ki tű zést el ér ni, hogy a há ló zat egyen le te sen fej lőd jön. En nek hi á nyá ban nem csak 

a gyűj te mény fej lesz tés nem volt a kí vánt szin ten biz to sít ha tó, de az egyes mú ze u -

mok a kul túr po li ti ka ál tal meg kö ve telt köz mű ve lő dé si cé lo kat sem tud ták meg fe le -

lő en tel je sí te ni. Az idő köz ben meg kez dő dött de cent ra li zá ció, a ta ná csok sze re pé nek 

nö ve ke dé se szin te ki kény sze rí tet te a vi dé ki mú ze u mok ta ná csi irá nyí tás alá he lye -

zé sét, új faj ta in téz mény fenn tar tói mo dell ki ala kí tá sát.284 

Az 1960-ban ké szült ál la pot fel mé rés sze rint a mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban tíz 

bu da pes ti és negy ven ki lenc vi dé ki mú ze um állt, míg to váb bi har minc mú ze u mot 

már ta ná csok tar tot tak fenn. A fel mé rés ugyan ak kor rá mu ta tott a vi dé ki mú ze um -

ügy sú lyos emberierőforrás-hi á nyá ra: a fő vá ro si in téz mé nyek ben 257, míg a vi dé ki 

mú ze u mok ban 89 mú ze u mi szak em ber dol go zott.285 

 

 

A „mú ze u mi tör vény”: az 1963. évi 9. tör vé nye re jű ren de let 
 

A mú ze um ügy új sza bá lyo zá sát is mét az El nö ki Ta nács fo gad ta el a mu ze á lis em lé kek 

vé del mé ről szó ló 1963. évi 9. tör vé nye re jű ren de let (a to váb bi ak ban: Mtvr.) ki a dá -

sá val.286 

1962-ben egy, a bozsoki kas tély ban ren de zett egy he tes ér te kez le ten szak mai 

gré mi um vi tat ta meg a ter ve ze tet. Már ek kor szó ba ke rül tek az Mtvr.-t kí sé rő ala -

cso nyabb szin tű jog sza bá lyok, va la mint fel me rült egy mú ze u mi eti kai kó dex meg -

al ko tá sá nak szük sé ges sé ge is. Az Mtvr. el fo ga dá sát, El nö ki Ta nács elé ter jesz té sét 

vi szont a ta ná cso sí tás mi at ti vál to zá sok, il let ve a más tár cák kal foly ta tott el nyú ló 

egyez te té sek je len tő sen kés lel tet ték.287 
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284   FODOR Mi hály: A Szol nok me gyei mú ze u mok ta ná csi ke ze lés be vé te le = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1962, 2. sz., 
32–34., KOREK: i. m. (1968), 83–84., IKVAI Nán dor: A me gyei mú ze u mok ne gyed szá za da (1962–1987) 
= A mis kol ci Herman Ot tó Mú ze um Év köny ve 25–26. (1986–87), Ta nul má nyok Szabadfalvi Jó zsef tisz -
te le té re. Szerk. DOBROSSY Ist ván – VIGA Gyu la, Mis kolc, 1988, 12–18., KOREK: i. m. (1988), 123., K. VÉGH: 
i. m. (2003), 97., SZA BÓ: i. m. (2007), 54., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100. 

 
285   Uo., 99–100. 
 
286   A Ma gyar For ra dal mi Mun kás-Pa raszt Kor mány elő ter jesz té sét Ká dár Já nos, a kor mány el nö ke 1963. 

áp ri lis 18-án küld te meg a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak. Az elő ter jesz tés ira tai: MNL OL 
XVIII-2-a-9. tvr./1963. (46. do boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1963. má jus 10-én meg tar tott 
ülé sén fo gad ta el: MNL OL XVIII-2-b-1963. má jus 10. ülés (7. do boz). 

 
287   ÉRI Ist ván: Kol lé gák a regisztrációról és a nor ma tí vá ról = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2004, 1. sz., 7. Az eti -

kai sza bá lyo kat vé gül a mú ze u mi ügy rend vo nat ko zó fe je ze tei tar tal maz ták, ld. pl.: A mú ze u mi tör vény 
és vég re haj tá si uta sí tá sa. A mu ze á lis köz gyűj te mé nyek ügy ren di sza bály za ta. 1984. Szerk. HÁ MO RI János, 
Bp., Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó ság, 1984, (a to váb bi ak ban: ÜGY REND), 70–74. 



A ren de let ter ve zet az El nö ki Ta nács szá má ra ké szí tett in do ko lá sa rá mu ta tott, hogy 

az MMtvr. több ren del ke zé se el avult tá vált, vagy hé za gos nak bi zo nyult, ezért több 

ki egé szí tő jog sza bály meg al ko tá sa vált szük sé ges sé, így a mú ze um ügy re vo nat ko -

zó ha tá lyos ren del ke zé se ket nyolc jog sza bály tar tal maz za. Az elő ter jesz tő fel hív ta 

a fi gyel met ar ra, hogy a sza bá lyo zás el ma radt a kö ve tel mé nyek és a ki ala kult gya -

kor lat mö gött. Négy szem pont mi att tar tot ta szük sé ges nek új jog sza bály ki a dá sát. 

Egy részt a ha tás kö rök de cent ra li zá lá sa so rán a ta ná csok mú ze um irá nyí tó fel adat -

kört kap tak, en nek kö vet kez té ben me gyei mú ze u mi szer ve ze tet kell ki ala kí ta ni. 

Más részt az ed di gi jog sza bá lyok egyet len szak mú ze u mot sem mi nő sí tet tek or szá gos 

mú ze um má, vi szont szá mos olyan mű kö dik, ame lyek az il le té kes mi nisz ter fe lü gye -

le te alatt áll nak, kö zü lük egye sek már or szá gos jel le gű ek. Har mad részt bár a mű -

em lék vé de lem a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik, va ló já ban azon ban 

– a mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az épí tés ügyi mi nisz ter ha tá roz. Ne gyed részt a mú -

ze um ügy sza bá lyo zá sát össz hang ba kell hoz ni az új Pol gá ri Tör vény könyv és a Bün -

te tő Tör vény könyv ren del ke zé se i vel. Mind ezek alap ján a mú ze um ügy új, kor sze rű 

sza bá lyo zá sa szük sé ges, ezt a célt kí ván ja meg va ló sí ta ni a mu ze á lis em lé kek vé del -

mé ről szó ló tör vé nye re jű ren de let ter ve ze te.288 Mind eh hez rög tön hoz zá kell ten ni, 

hogy szem ben a ko ráb bi mú ze u mi tör vé nyek kel, az Mtvr. in kább csak ke re te ket 

adott meg, a rész let sza bá lyo kat ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok ban ren dez ték.289 

Az Mtvr. mu ze á lis tárgy nak (1. §) nyil vá ní tot ta a tör té ne lem, a tu do má nyok, az 

iro da lom, a mű vé sze tek, va la mint a ter me lésfej lő dés ki emel ke dő tár gyi, írá sos és 

egyéb em lé ke it. Ezen em lé ke ket tör vé nyes vé de lem alá he lyez te, mi vel eze ket tu -

do má nyo san fel kell dol goz ni és az egész nép szá má ra hoz zá fér he tő vé kell ten ni. 

E fe la da tok meg va ló sí tá sá ról a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter gon dos ko dott. 

A mú ze um ügy or szá gos szak fe lü gye le tét a mi nisz ter lát ta el, aki azon ban mun -

ká já nak – a mú ze u mok szak mai, tu do má nyos irá nyí tá sá nak – tá mo ga tá sá ra Or szá -

gos Mú ze u mi Ta ná csot (a to váb bi ak ban: OMT) lé te sí tett. Az OMT vé le ményt nyil vá -

ní tott, il let ve ja vas la to kat ter jesz tett elő a mú ze um ügy ál ta lá nos el vi kér dé se i ben. 

Az OMT el nö két és tag ja it a mi nisz ter há rom éves idő tar tam ra ne vez te ki, mun ká ju -

kat a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy rend és mun ka terv sze rint vé gez ték.290 

Az Mtvr. ha tá lya (2. §) a mu ze á lis köz gyűj te mé nyek re, jo gi sze mé lyek tu laj do ná -

ban ál ló egyéb mu ze á lis gyűj te mé nyek re, mu ze á lis ma gán gyűj te mé nyek re, egye di 

mu ze á lis em lé kek re, va la mint a ré gé sze ti és tör té ne ti je len tő sé gű föld te rü le tek re 

ter jedt ki. 
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288   Az elő ter jesz tés hez fű zött in do ko lás: MNL OL XVIII-2-a- 9. tvr./1963. (46. do boz). 
 
289   A mu ze á lis em lé kek vé del mé ről szó ló 1963. évi 9. szá mú tör vé nye re jű ren de let vég re haj tá sá ról in téz ke dő 

2/1965. (I. 8.) MM szá mú ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.; a ren de le tet ké sőbb több ször mó do sí tot ták: 
17/1970. [XI. 29.] MM szá mú, 5/1971. [X. 23.] MM szá mú, 2/1975. [III. 7.] KM szá mú, 3/1977. [III. 29.] 
KM szá mú, 18/1981. [XII. 5.] MM szá mú ren de let): ÜGY REND 16–55. Ld. még: KOREK: i. m. (1988), 123., 
NAGY: i. m. (2010), 26., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 48. 

 
290   Az Or szá gos Mú ze u mi Ta nács lé te sí té sé ről szó ló 167/1966. (M. K. 20.) MM szá mú uta sí tás, vö.: A kul tu -

rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 228–229. Az OMT lé te sí té sé vel meg szűnt a ko ráb bi ak ban 
műkö dött Mú ze u mok Igaz ga tó Ta ná csa. Az OMT mű kö dé sé hez ld. még: LA KA TOS Lász ló: Az Or szá gos 
Mú ze u mi Ta nács mű kö dé sé ről és ter ve i ről = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1968, 2. sz., 71–74. 



Az Mtvr. új ra meg ha tá roz ta a mú ze um fo gal mát (3. §): „mu ze á lis em lé kek ből ál ló, 

tu do má nyos ku ta tó mun ka út ján lét re jött és rend sze re zett mu ze á lis köz gyűj te mény, 

vagy jo gi sze mély tu laj do ná ban ál ló egyéb mu ze á lis gyűj te mény, amely nek lé te sí té sé hez, 

il let ve mú ze um má va ló át szer ve zé sé hez a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter hoz zá já rult”.291 

Az Mtvr. a mu ze á lis köz gyűj te mé nyek kö zé so rol ta az or szá gos mú ze u mo kat, 

va la mint a mi nisz te rek, il let ve or szá gos ha tás kö rű szer vek ve ze tői köz vet len fel -

ügye le te alatt ál ló egyéb mú ze u mo kat, to váb bá a ta ná csok és más ál la mi szer vek, 

tu do má nyos és egyéb in téz mé nyek, tár sa dal mi szer ve ze tek, il let ve szö vet ke ze tek 

ál tal fenn tar tott mú ze u mo kat és egyéb mu ze á lis gyűj te mé nye ket (4. §). 

A mu ze á lis köz gyűj te mé nyek re vo nat ko zó rész let sza bá lyo kat (lé te sí tés, ti po ló gia, 

gyűj tő kö ri és gyűj tő te rü le ti sza bá lyo zás stb.) a mi nisz ter vég re haj tá si ren de let ben 

ha tá roz ta meg (a to váb bi ak ban: Vhr.). A ren de let azon ban szá mos – az Mtvr.-ből – 

ki ma radt alap el vet is tar tal ma zott, így pél dá ul egy faj ta újabb mú ze um de fi ní ci ót 

adott meg, ami kor a mú ze u mok te vé keny sé gét ki ter jesz tet te a ha zai és a nem zet kö zi 

je len tő sé gű mu ze á lis tár gyi és do ku men tá ci ós anyag fel ku ta tá sá ra, gyűj té sé re, őr -

zé sé re és vé del mé re; az anyag rend sze re zé sé re, nyil ván tar tá sá ra, fel dol go zá sá ra 

és köz lé sé re stb.292 

Az Mtvr. mú ze u mi hi e rar chi á já nak csú csán az or szá gos mú ze u mok áll tak (5. §). 

Az or szá gos mú ze u mok a jog sza bály de fi ní ci ó ja sze rint „sa já tos gyűj té si kö rük ben 

ki ma gas ló, or szá gos ér de kű, te rü le ti leg és tör té nel mi leg tel jes ség re tö rek vő mu ze á lis 

gyűj te ményt őr ző, azt tu do má nyo san fel dol go zó és a nép mű ve lés szol gá la tá ba ál lí tó 

tu do má nyos in té ze tek”. To váb bi fe la da tuk volt, hogy a tu do má nyos ter vek vég re -

haj tá sa ér de ké ben, il let ve a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel adat kör ben se gít sék  

a me gyei mú ze u mok mun ká ját. Az Mtvr. or szá gos mú ze um nak mi nő sí tet te a Ma gyar 

Nem ze ti Mú ze u mot, a Szép mű vé sze ti Mú ze u mot, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri át, az 

Ipar mű vé sze ti Mú ze u mot, a Nép raj zi Mú ze u mot, a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze u mot, 

a Legújabbkori Tör té ne ti Mú ze u mot, a Pe tő fi Sán dor Iro dal mi Mú ze u mot, a Bu da -

pes ti Tör té ne ti Mú ze u mot, a Me ző gaz da sá gi Mú ze u mot és a Had tör té ne ti Mú ze u -

mot. Or szá gos mú ze u mot csak a Mi nisz ter ta nács lé te sít he tett. Az or szá gos mú ze um 

élén fő igaz ga tó állt, akit a fe lü gye le tet gya kor ló mi nisz ter ne ve zett ki sze mé lyes 

ha tás kö ré ben (de ez alól a Mi nisz ter ta nács ki vé telt en ge dé lyez he tett). 
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291   BODÓ Sán dor: Mú ze u mok, mu ze á lis em lé kek = A kul tu rá lis igaz ga tás. Köz igaz ga tá si szak vizs ga. Szerk. 
KISS Zol tán, [Bp.], BM Ki a dó, [1996?], 34. Po gány Ö. Gá bor, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria fő igaz ga tó ja az 
OMT 1968. feb ru á ri ülé sén így de fi ni ál ta a mú ze u mot (PO GÁNY Ö. Gá bor: A mú ze u mok fe la da tai a szo -
ci a liz mus épí té sé nek je len le gi sza ka szá ban = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1968, 1. sz., 7.): „A mú ze um önál ló 
jel le gű mű ve lő dé si szer ve zet, se a mű vé sze tek hez, se a sza bad egye te mek hez nem ha son lít ha tó, sa ját la gos 
is me ret köz lő mű for ma, spe ci á lis ha gyo má nyok kal, bel ső fel épí tett sé gé nek meg fe le lő kö zön ség szol gá lat tal.” 
Az Ál lam igaz ga tá si Fő is ko la kul tu rá lis igaz ga tást tár gya ló jegy ze té ben az aláb bi szo ci a lis ta múzeumfo-
galmat ta lál hat juk (BUDZSÁKLIA Má tyás: Köz mű ve lő dés- és mű vé szet ügyi igaz ga tás = BUDZSÁKLIA Má -
tyás – LŐRINCZ La jos: Kul tu rá lis igaz ga tás. Jegy zet. [Szak igaz ga tás III.] Bp., Ál lam igaz ga tá si Fő is ko la, 
1984, har ma dik, ja ví tott, át dol go zott ki a dás, 16.): „A mú ze u mok gyűj tik, őr zik, tu do má nyo san fel dol goz zák 
és a nyil vá nos ság elé tár ják a nem ze ti, az egye te mes kul tú ra, a tör té ne lem és a ter mé szet tár gyi em lé -
ke it. Köz re mű köd nek a kör nye zet- és la kás kul tú ra, va la mint a tör té nel mi, a mű vé sze ti, a ter mé szet tu do -
má nyi és a mű sza ki mű velt ség fej lesz té sé ben. A le vél tá rak kal együtt tá mo gat ják a hon is me re ti moz gal -
mat, a hely tör té net írást.” 

 
292   Vhr. 12–24. § (ÜGY REND 24–29.). 



A fő igaz ga tók ki ne ve zé se kap csán Ortutay Gyu la ta nács tag az El nö ki Ta nács ülé -

sén fel ve tet te, hogy a ki vé tel en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ki té tel fe les le ges, 

ugyan is az or szá gos mú ze u mok – a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um ki vé te lé vel – tény -

le ge sen a mi nisz ter hez tar toz nak. Azt ja va sol ta, hogy a jog sza bály azt tar tal maz za:  

a fő igaz ga tót a fe lü gye le tet „gya kor ló mi nisz ter, il let ve a Fő vá ro si Ta nács el nö ke ne -

ve zi ki”.293 Az or szá gos mú ze um új de fi ní ci ó já ban vi szont el ma radt a „nem ze ti” jel ző, 

de elő tér be ke rült, hogy ezek a tu do má nyos in téz mé nyek or szá gos ér de kű, tel jes -

ség re tö rek vő gyűj te mé nyü ket a tu do má nyos fel dol go zó és nép mű ve lő mun ka szol -

gá la tá ba ál lít ják. Bár az Mtvr. a ko ráb bi ma gyar jog al ko tá si ha gyo mányt meg őriz ve 

is mét té te le sen fel so rol ta az or szá gos mú ze u mo kat – kö zöt tük az egyéb ként alap -

ve tő en re gi o ná lis jel le gű és már ko ráb ban ta ná csi ke ze lé sű Bu da pes ti Tör té ne ti 

Múze u mot –, tar tal maz ta azt a ren del ke zést is, hogy új or szá gos mú ze u mot csak  

a Mi nisz ter ta nács lé te sít het. A ké sőb bi ek ben ilyen ala pí tás ra már va ló ban kor -

mány ha tá ro zat alap ján ke rül sor (Köz le ke dé si Mú ze um; Or szá gos Mű sza ki Mú ze um; 

Semmelweis Orvostörténeti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár; Sza bad té ri Nép raj zi 

Mú ze um).294 

Az Mtvr.-ből ki ma radt (pon to sab ban csak át té te le sen sze re pelt szö ve gé ben) egy 

mú ze um tí pus, amely akár or szá gos gyűj tő te rü le tű is le he tett. Ezt a hi ányt a Vhr. 

pó tol ta, ami kor ki mond ta, hogy a szak mú ze um gyűj tő kö re va la mely muzeológiai 

szak mai szem pon tok ra te kin tet tel meg ha tá ro zott mu ze á lis em lé kek re ter jedt ki.295 

A mú ze u mi kö zép szin tet a me gyei mú ze u mok al kot ták (6. §). A me gyei ta nács 

irá nyí tá sa alatt ál ló mú ze u mok kö zül a mi nisz ter je löl te ki a me gyei mú ze u mot, 

amely – nép mű ve lé si és tu do má nyos te vé keny sé gén fe lül – a mi nisz ter ál tal meg -

ha tá ro zott kör ben mú ze u mi szak szem pont ból se gí tet te a me gye te rü le tén mű kö dő 

mú ze u mok és mu ze á lis gyűj te mé nyek együtt mű kö dé sét, mun ká juk össze han go lá sát. 

A me gyei mú ze um igaz ga tó já nak ki ne ve zé sé hez a mi nisz ter hoz zá já ru lá sát kellett 

kér ni. 

Az Mtvr. ha tály ba lé pé se után új fo ga lom ként je lent meg a me gyei mú ze u mi szer -

ve zet, amely a de cent ra li zá ció kö vet kez té ben egy me gyé ben a me gyei ta nács fel -

ügye le te alatt mű kö dő mú ze um összes sé get je len tet te, irá nyí tó in téz mé nye rend -

sze rint a me gye szék he lyen mű kö dő me gyei mú ze um lett: te hát a de cent ra li zá ció 

me gyei szin ten tör té nő cent ra li zá lást je len tett. A me gyei mú ze um a me gye egész 

te rü le te vo nat ko zá sá ban, míg a táj mú ze um a me gyei ta nács ál tal meg ha tá ro zott 
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293   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv 3. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1963. má jus 10. ülés (7. do boz). 
 
294   KOREK: i. m. (1988), 123–124., BODÓ: i. m. (1996), 34–35., K. VÉGH: i. m. (2003), 117. Az Or szá gos Mű -

sza ki Mú ze um 1973-ban jött lét re: Or szá gos Mű sza ki Mú ze um lé te sí té sé ről szó ló 1043/1972. (XI. 9.) Mt. 
h. szá mú ha tá ro zat, vö.: A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 233., a Köz le ke dé si Mú ze um 
pedig 1971-től mű kö dik or szá gos mú ze um ként: a Köz le ke dé si Mú ze um or szá gos mú ze um má nyil vá ní tá -
sá ról szó ló 1050/1970. (XII. 20.) Korm. szá mú ha tá ro zat, vö.: A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. 
(1977), 233. 1981-ben is mét egy sé ges ha tá ro za tot ad tak ki az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sá ról, eb ben 
új elem ként sze re pel a Semmelweis Orvostörténeti Mú ze um és a Szent end rei Sza bad té ri Nép raj zi 
Múze um: az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sá ról szó ló 1032/1981. (X. 30.) Mt. szá mú ha tá ro zat (ÜGY -
REND 15.). 

 
295   Vhr. 15. § (2) be kez dés (ÜGY REND 25.); a § vég le ges szö ve gét 1981-ben ál la pí tot ták meg. Ld. még: 

BODÓ: i. m. (1996), 35. 



gyűj tő te rü le ten be lül gyűj töt te a mu ze á lis anya got. Utób bi ka te gó ria a gya kor lat -

ban az MMtvr. fo ga lom hasz ná la tá ból ma radt meg, ér te lem sze rű en a ta nács tör vény 

ren del ke zé se i nek meg fe le lő en egy me gyén be lü li táj egy ség vo nat ko zá sá ban. A me -

gyei mú ze u mi szer ve ze ten be lül mű köd tek hely tör té ne ti mú ze u mok is egy adott 

hely ség múlt já val össze füg gő em lé kek gyűj te mé nye zé sé re (ilyen in téz ményt vi -

szony lag ha mar ala pít hat tak vá ro si és köz sé gi ta ná csok is, bár az ere de ti szán dék 

nyil ván va ló an egy sé ges há ló zat ki ala kí tá sa volt). Ugyan ak kor az Mtvr. a rend szer 

hierarchizálását el mu lasz tot ta, az egyes ka te gó ri á kat a ko ráb bi jog sza bá lyok alap -

ján va ló já ban a gya kor lat ala kí tot ta ki. Összes sé gé ben a mi nisz ter sze re pe a me gyei 

mu ze á lis in téz mé nyek ese té ben a mű kö dés össze han go lá sá ra, a tu do má nyos és nép -

mű ve lé si te vé keny ség elő se gí té sé re csök kent, mi vel fe lü gye le ti jog kö rét a me gyei 

ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak mű ve lő dé si osz tá lya (Bu da pes ten a Bu da pes ti Tör -

té ne ti Mú ze um vo nat ko zá sá ban a Fő vá ro si Ta nács V. B. nép mű ve lé si fő osz tá lya) 

útján gya ko rol ta.296 A mú ze u mok ta ná csok nak tör té nő át adá sa mö gött gaz da sá gi 

szük ség sze rű ség hú zó dott, hi szen a ta ná csok meg erő sö dé sé nek és ha tás kö rük bő vü -

lé sé nek kö szön he tő en na gyobb ha té kony ság gal tud ták irá nyí ta ni a ma gyar mű tárgy -

ál lo mány nak ek kor már két har ma dát őr ző me gyei mú ze u mo kat. Ahogy a Szol nok 

Me gyei Ta nács el nök he lyet te se fo gal ma zott: „Vég re meg ér tet ték a ta ná csok nagy ko -

rú sá gát, és ránk me rik bíz ni a mú ze u mo kat!”. Mi e lőtt azon ban va la mi lyen ön kor mány -

za ti ro man ti ka ha tá sa alá ke rül nénk, ne fe led jük a ta ná csok „nem a he lyi ha ta lom 

szer vei, ha nem a ha ta lom he lyi szer vei” vol tak.297 

A jog al ko tó is ér zé kel te, hogy a de cent ra li zá ció mel lett szük sé ges a szak mai 

kont roll biz to sí tá sa. Ezért a mi nisz ter – a Mi nisz ter ta nács Ta ná csi Hi va ta la el nö ké -
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296   FO DOR: i. m. (1962), 32–34., KA TO NA Im re: Mú ze u mok sze re pe a nép mű ve lés ben = Mú ze u mi Köz le mé -
nyek, 1962, 1. sz., 39., 42., BÁNDI: i. m. (1984), 5–7., KOREK: i. m. (1988), 124–125., BODÓ: i. m. (1996), 
35–36., NAGY: i. m. (2010), 26., BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 107–108., GRÉCZI Emő ke: 
„Az élet nem zaj lott más hogy”. Kö tet len be szél ge tés Villangó Ist ván nal a rend szer vál tás előt ti év ti ze d ek 
mú ze um irá nyí tá sá ról = MúzeumCafé, 2016, 4. sz., 183., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 48. A me gyei mú ze um 
és a táj mú ze um mű kö dé sé vel kap cso la tos rész let sza bá lyo kat a Vhr. 15. § (3)–(4) ál la pí tot ta meg (ÜGY -
REND 25.). Jól mu tat ja azt, hogy a mú ze um ti po ló gi át tény le ge sen a gya kor lat ala kí tot ta ki, ezért a mi -
nisz ter ké sőbb újabb ka te gó ri át ho zott lét re: a mu ze á lis em lék he lyet. Mu ze á lis em lék he lyek le het tek 
em lék mú ze u mok, em lék há zak és em lék szo bák is. Em lék hely lé te sí té sé hez egyéb ként a mi nisz ter elő -
ze tes hoz zá já ru lá sát kel lett kér ni. A mun ká la tok be fe je zé se után a mi nisz ter – ké re lem re – dön tött az 
em lék hely lé te sí té sé ről. A mú ze u mok ré sze ként mű kö dő em lék he lyek az adott mú ze um ki ál lí tó he lyé -
nek mi nő sül tek. Ld.: A mu ze á lis em lék he lyek ről szó ló 103/1970. (M. K. 2.) MM szá mú uta sí tás, vö.: A kul -
tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 224–225. A fe lü gye le ti jog ta ná csok ra tör té nő át ru há zá sa: 
Vhr. 19. § (uo., 209.). A me gyei mú ze um fe let ti irá nyí tá si és el len őr zé si jog kör szak igaz ga tá si szerv 
álta li el lá tá sá ról: A me gyei (fő vá ro si) ta ná csok vég re haj tó bi zott sá ga mű ve lő dés ügyi fe la da to kat el lá tó 
szak igaz ga tá si szer vé nek fe la da ta i ról, ha tás kö ré ről, ha tó sá gi jog kö ré ről szó ló 142/1972. (M. K. 13.) MM 
szá mú uta sí tás III. 9–10. (uo., 1189.). 

 
297   FO DOR: i. m. (1962), 32–34., VE RŐ Gá bor: A mú ze u mi te rü let szer ve ze ti vál to zá sai, gon do la tok az elő -

tér ben ál ló fe la da tok ról = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1968, 1. sz., 8–9., BÁNDI: i. m. (1984), 5–7., IKVAI: i. m. 
(1988), 17–18., BA LÁZS: i. m. (2003), 21–22., FÁRI – NAGY: i. m. (2008), 19., NAGY: i. m. (2010), 26., 
BASICS: Egy ség ben volt az erő, i. m. (2016), 100., 104. 1962-ben ti zen hat me gyé ben jött lét re a me gyei 
mú ze u mi szer ve zet. A há rom „kés le ke dő” me gye kö zül ket tő ben vé gül nem a me gye szék he lyen ala kult 
ki a me gyei mú ze um: így Pest me gyé ben Szen tend rén hoz ták lét re a me gyei mú ze u mot (1963), Ko má -
rom(–Esz ter gom) me gyé ben pe dig Ta tán (1966). Kü lö nös mó don Za la me gyé ben csak 1971-ben szü le -
tett meg a me gyei mú ze u mi szer ve zet: uo., 101. Pest me gye hely ze te kü lön le ges volt, mi vel az ad dig 
Bu da pes ten mű kö dő me gyei mú ze um igaz ga tó ság szék he lyét csak az 1970-es évek ben he lyez ték át az 
ek kor már „az or szág vit rin jé nek” ne ve zett Szen tend ré re. Mind er ről rész le te sen: KENDE Ta más: Ká dár 
Szen tend ré je – Ma gyar or szág vit rin je. Ho gyan ta ní tot ta meg Ko vács Mar git az or szá got mú ze um ba jár ni? 
= MúzeumCafé, 2016, 4. sz., 127–139. A ta ná csok ról szó ló mon dás Be ér Já nos (1905–1966) jo gász tól 
szár ma zik. A szí ves köz lé sért dr. Basics Beatrixot il le ti a kol le gi á lis kö szö net. 



vel egyet ér tés ben – az or szá gos mú ze u mok nak a me gyei mú ze u mi szer ve ze tek fe -

lett szak fe lü gye le ti jo got biz to sí tott. A szak fe lü gye le tet gya kor ló szak ági or szá gos 

mú ze um irá nyí tot ta a tu do má nyos és muzeológiai fe la da tok ter ve zé sét, össze han -

gol ta a tu do má nyos fel dol go zóte vé keny sé get az or szá gos ter vek kel, ele mez te  

a nép mű ve lő-ki ál lí tó te vé keny sé get, el len őriz te a bel ső muzeológiai fe la da tok el lá -

tá sát, vé le mé nyez te a na gyobb ér té kű mű tárgy vá sár lá sok in do kolt sá gát, köz re mű -

kö dött a szak mai to vább kép zés ter ve zé sé ben, részt vett a mú ze u mi in for má ci ós 

tevé keny ség ben. A szak fe lü gye let gya kor lá sa so rán ta pasz tal ta kat az or szá gos mú -

ze um fő igaz ga tó ja és a Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó ság ve ze tő je ér té kel te, majd 

eset le ges ja vas la ta i kat meg küld ték a mi nisz té ri um nak.298 

A tel jes mú ze u mi rend szer in téz mény há ló za ta szem pont já ból leg fon to sabb sza -

bá lyo kat (ala pí tás, meg szün te tés, fe lü gye let) az Mtvr. csak alap vo na lak ban ren dez te 

(7. §). Mu ze á lis köz gyűj te ményt – az or szá gos mú ze um ki vé te lé vel – a mi nisz te rek, 

to váb bá az előbb meg ha tá ro zott szer vek a mű ve lő dé si mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val 

lé te sít het tek vagy szün tet het tek meg. Jo gi sze mély tu laj do ná ban ál ló egyéb mu zeá -

lis gyűj te mény lé te sí té sé hez vagy meg szün te té sé hez is a mű ve lő dé si mi nisz ter hoz -

zá já ru lá sa volt szük sé ges. Olyan mu ze á lis köz gyűj te mé nyek te kin te té ben, ame lyek 

nem a mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter fe lü gye le te alatt áll tak, to váb bá a jo gi 

sze mé lyek tu laj do ná ban állt egyéb mu ze á lis gyűj te mé nyek re vo nat ko zó lag a fel -

ügye le tet el lá tó szer vek e jog kö rü ket a mű ve lő dé si mi nisz ter rel egyet ér tés ben gya -

ko rol ták. 

Ha ál la mi szerv, tár sa dal mi szer ve zet, szö vet ke zet vagy jo gi sze mély mu ze á lis 

gyűj te mény lét re ho zá sa ér de ké ben gyűj te mé nye zé si te vé keny ség be kí vánt kez de ni, 

kö te les volt azt elő ze te sen a me gyei mú ze um nál be je len te ni. A gyűj tés fo lya ma tát 

a mú ze um fi gye lem mel kí sér te, ha kel lett szak ta nács adás sal se gí tet te. Az így ki ala -

kí tott gyűj te mény be mu ta tá sá hoz vi szont már a me gyei ta nács vég re haj tó bi zott -

sá ga mű ve lő dé si osz tá lyá nak en ge dé lyét kel lett kér ni. Ezek a gyűj te mé nyek ré gé -

sze ti anya got nem tar tal maz hat tak. Ha a gyűj té si te vé keny sé get ab ba kí ván ták 

hagy ni, azt is be kel lett je len te ni a me gyei mú ze um nál, amely nek ja vas la tá ra az 

anyag el he lye zé sé ről a mi nisz ter dön tött.299 
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298   Az or szá gos mú ze u mok szak fe lü gye le ti jo gá ról szó ló 172/1968. (M. K. 17.) MM szá mú uta sí tás, vö.: A kul -
tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 229–230. A szak fe lü gye let tel kap cso la tos ren del ke zést ké sőbb 
a Vhr. szö ve gé be is át emel ték: Vhr. 19. § (2), ld.: ÜGY REND 27. Az or szá gos mú ze u mok ál tal vég zett 
szak fe lü gye let hez ld. még: VE RŐ: i. m. (1968), 10., 12., KOREK: i. m. (1968), 84–85., IKVAI: i. m. (1988), 
17., BA LÁZS: i. m. (2003), 22. 

 
299   KOREK: i. m. (1988), 125., BA LÁZS: i. m. (2003), 24–26., ÉRI: i. m. (2004), 8. Az egyéb mu ze á lis köz gyűj -

te mé nyek lé te sí té sé nek en ge dé lye zé sé vel és mű kö dé sé vel kap cso la tos rész let sza bá lyo kat a Vhr. 16–
18. § ál la pí tot ta meg. A Vhr. ezek te kin te té ben to vább fi no mí tot ta a mú ze um ti po ló gi át: hely tör té ne ti 
gyűj te mé nyek (ki sebb te rü le tek tör té ne té hez fű ző dő em lék anyag gyűj té se és be mu ta tá sa), szak gyűj -
te mé nyek (gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis fej lő dés egyes te rü le te i re vo nat ko zik, vagy egyes in téz -
mé nyek mű kö dé se so rán ke let ke zett) és mú ze u mi ki ál lí tó he lyek (köz mű ve lő dé si cé lú, mú ze u mi esz kö -
zök kel meg va ló sí tott be mu ta tó te vé keny ség), il let ve em lék he lyek (va la mely ki emel ke dő sze mé lyi ség 
vagy tör té ne ti ese mény em lé ke it őr zi és mu tat ja be), ld.: ÜGY REND 25–26. A mú ze um ti po ló gia vég le ges 
meg fo gal ma zá sát 1981-ben nyer te el, ko ráb ban pl. lé tez tek üze mi gyűj te mé nyek (va la mely vál la lat 
vagy szö vet ke zet ál tal lét re ho zott, az üzem tör té ne té vel és fej lő dé sé vel kap cso la tos mu ze á lis gyűj te -
mény) is: A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 208. A gyűj té si te vé keny ség meg kez dé sé vel 
kap cso la tos sza bá lyo zás: Vhr. 21. § (ÜGY REND 27–28.). 1964-ben a Mű ve lő dés ügyi Mi nisz té ri um köz -
vet len fe lü gye le te alatt Bu da pes ten ki lenc, vi dé ken négy, a ta ná csok fe lü gye le te alatt Bu da pes ten egy, 
vi dé ken száz egy, egyéb fő ha tó ság fe lü gye le te alatt Bu da pes ten ki lenc, vi dé ken nyolc mú ze um mű kö -
dött: KISS Lász ló: Ada tok a muzeumok 1964 évi mun ká já ról = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1965, 2. sz., 75. 



Egyéb ként a mú ze um ala pí tá sok ban élen jár tak az egyes mi nisz te rek. Az egész -

ség ügyi mi nisz ter lét re hoz ta a Semmelweis Orvostörténeti Mú ze u mot (1965), a bel -

ke res ke del mi mi nisz ter a Ma gyar Vendéglátóipari Mú ze u mot (1966), a be lügy mi -

nisz ter a Bűn ügyi Mú ze u mot (1968), míg a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter az Or szá gos 

Pe da gó gi ai Könyv tár fel adat kö ré nek ki bő ví té sé vel a ne ve lés tör té ne ti em lé kek gyűj -

té sé ről ren del ke zett. Ezek az in téz mé nyek or szá gos gyűj tő kör rel, egyéb mú ze um -

ként (va ló já ban ága za ti szak mú ze um ként) mű köd tek.300 

Az Mtvr. egyes mú ze u mi igaz ga tá si sza bá lyo kat csak el na gyol tan ál la pí tott meg 

(8. §). Ki mond ta pél dá ul, hogy a mu ze á lis köz gyűj te mény gyűj tő kö ré nek, el ne ve zé -

sé nek vagy el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sá hoz a mű ve lő dé si mi nisz ter hoz zá já ru -

lá sát kell kér ni. A köl csön zés sel kap cso lat ban ha son ló an szűk sza vú an fo gal ma zott: 

a mu ze á lis köz gyűj te mény ben őr zött mu ze á lis em lé ket más szerv ré szé re csak a mu -

ze á lis köz gyűj te mény ve ze tő jé nek en ge dé lyé vel szabadott idő le ges hasz ná lat ra át -

en ged ni. 

Az Mtvr.-ben nem ren de zett, mű kö dés sel kap cso la tos (rész let)sza bá lyok ki bo csá -

tá sát a jog sza bály de le gál ta (9. §), így a mu ze á lis köz gyűj te mé nyek, va la mint a jo gi 

sze mé lyek tu laj do ná ban ál ló egyéb mu ze á lis gyűj te mé nyek ke ze lé sé nek, nyil ván tar -

tá sá nak, lel tá ro zá sá nak és va gyon biz ton sá gá nak sza bá lya it a mű ve lő dé si mi nisz ter 

ál la pí tot ta meg. 

A rész let sza bá lyok meg ál la pí tá sá ra a mu ze á lis köz gyűj te mé nyek ügy ren di sza -

bály za tá ban ke rült sor. Elő ször 1965-ben ad ta ki a mi nisz ter a mú ze u mok ügy rendi 

sza bály za tát, majd 1966-ban a mú ze u mok nyil ván tar tá si sza bály za tát; a tárgy kör -

ben ki adott utol só, rész le tes és ap ró lé kos sza bá lyo zás 1984-ben szü le tett meg.301 

Már a jog sza bály el fo ga dá sa után nyil ván va ló volt, hogy egyes kö zép irá nyí tói 

fe la da to kat a tár ca ön ma gá ban nem tud el lát ni, így meg kez dő dött azok mi nisz té ri -

um ból tör té nő „ki szer ve zé se”. Vé gül 1968-ban az egy más után bur ján zó szak mai 

egy sé gek együt te sé ből azok jog utód ja ként – a mú ze um ügy egyes köz pon ti gaz da -

sá gi fe la da ta i nak ha té ko nyabb el lá tá sa ér de ké ben – a mi nisz té ri um lét re hoz ta  

a Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó sá got (a to váb bi ak ban: KMI). A KMI fel adat kö ré be tar -

to zott a mú ze u mok ál lan dó és főbb idő sza ki ki ál lí tá sa i nak mű vé sze ti és tech ni kai 

ter ve zé se és ki vi te le zé se, az ez zel kap cso la tos mód szer tan ki dol go zá sa és köz re -

adá sa (a); a mú ze u mok és mű em lé kek nép sze rű sí té sét elő se gí tő pro pa gan da vég zé se, 

az az mai szó val a mú ze u mi mar ke ting (b); mű tárgy má so la tok ké szí té se és for ga -

lom ba ho za ta la (c); a mi nisz té ri um köz vet len fe lü gye le te alá tar to zó mú ze u mok 
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300   KOREK: i. m. (1988), 125., GRÉCZI: i. m. (2016), 189. Az egyes ala pí tá sok hoz (A kul tu rá lis igaz ga tás ké -
zi köny ve, i. m. [1977], 234–236.): a „Semmelweis Orvostörténeti Mú ze um” lé te sí té sé ről szó ló 19/1965. 
(Eü. K. 18.) Eüm–MM szá mú együt tes uta sí tás, a Ma gyar Vendéglátóipari Mú ze um lé te sí té sé ről szó ló 
79/1966. (K. É. 29.) BkM–MM szá mú együt tes uta sí tás, a „Bűn ügyi Mú ze um” lé te sí té sé ről szó ló 2/1967. 
(M. K. 1968. 1.) BM–MM szá mú együt tes uta sí tás, az Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár fel adat kö ré nek 
bőví té sé ről és a pe da gó gi ai vo nat ko zá sú, mu ze á lis em lé kek gyűj té sé ről szó ló 140/1968. (M. K. 13.) MM 
szá mú uta sí tás. 

 
301   Az em lí tett sza bá lyo zá sok: a mú ze u mok ügy ren di sza bály za tá nak ki a dá sá ról szó ló 136/1965. (M. K. 12.) 

MM. szá mú uta sí tás (A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. [1977], 236.), a mú ze u mok nyil ván tar tá si 
sza bály za tá nak ki a dá sá ról szó ló 153/1966. (M. K. 14.) MM szá mú uta sí tás (uo.), a mu ze á lis köz gyűj te -
mé nyek ügy ren di sza bály za ta (1984), ld.: ÜGY REND 59–132. 



gaz dál ko dá sá nak irá nyí tá sa és el len őr zé se (d); a KMI és az irá nyí tá sa alá tar to zó 

mú ze u mok szám vi te li rend sze ré nek meg szer ve zé se (e); az egyes in téz mé nyek gaz -

da sá gi mű kö dé sé nek, pénz- és va gyon ke ze lé sé nek el len őr zé se, bér gaz dál ko dá si és 

mun ka ügyi kér dé se i nek in té zé se (f); köz pon ti lag elő nyö seb ben el lát ha tó ope ra tív 

fe la da tok el lá tá sa, mű sza ki üze mel te tés sel kap cso la tos fe lü gye le ti te en dők el vég zé -

se (g); köz pon ti res ta u rá lá si és kon zer vá lá si fe la da tok el lá tá sa, mód szer tan ki dol go -

zá sa, mú ze u mi res ta u rá tormű he lyek se gí té se, el len őr zé se, res ta u rá to ri kép zés és 

to vább kép zés meg szer ve zé se (h–i); ál ta lá nos ál lo mány vé del mi fe la da tok el vég zé se 

(j). A KMI a me gyei mú ze u mok te kin te té ben egyes fe la da ta it (a, h, i, j) a mi nisz ter -

től nyert át ru há zott ha tás kör ben lát ta el. A KMI a mi nisz té ri um köz vet len fe lü gye -

le te alatt mű kö dött, igaz ga tó ját a mi nisz ter ne vez te ki.302 Né hány év múl va a tár ca 

a KMI-n be lül an nak muzeológiai és tech no ló gi ai osz tá lyá ból Mú ze u mi Res ta u rá tor 

és Mód szer ta ni Köz pon tot (a to váb bi ak ban: MRMK) ala kí tott a KMI-n be lü li, de el -

kü lö ní tett önál ló költ ség ve tés sel. Ez az in téz ke dés a res ta u rá lá si fe la da tok je len tő -

sé gé nek nö ve ke dé sé vel állt össze füg gés ben, azok a szak tár ca ál ta li fel ér té ke lé sét 

jelen tet te, il let ve a te vé keny ség szol gál ta tásjel le gé nek ki épí té sét ered mé nyez te. Az 

MRMK ve ze tő jét a mi nisz ter ne vez te ki, mun ká ját pe dig a Mú ze u mi Fő osz tály ál tal 

há rom éves idő tar tam ra fel kért szak em be rek ből ál ló tu do má nyos ta nács se gí tet te.303 

Az Mtvr.-ben a mu ze á lis ma gán gyűj te mé nyek és az egye di mu ze á lis em lé kek 

egy sé ges sza bá lyo zást kap tak. Szá munk ra most el ső sor ban a gyűj te mé nyek kel kap -

cso la tos ren del ke zé sek ér de ke sek. A tvr. meg ha tá roz ta a vé det té nyil vá ní tás fo lya -

ma tát (10. §). A jog sza bá lyi meg ha tá ro zás alap ján a mu ze á lis ma gán gyűj te mény  

„a sze mé lyi tu laj don ban ál ló mu ze á lis em lé kek nek olyan – egy he lyen őr zött és ke zelt 

– cso port ja, ame lyet a mű ve lő dé si mi nisz ter ál tal – a fe lü gye le tet gya kor ló mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben – ki je lölt or szá gos mú ze um vé det té nyil vá ní tott”. 

Az új fo ga lom hasz ná lat mel lé a per ma nens be je len té si kö te le zett ség elő írá sa 

tár sult: ko ráb ban ele gen dő volt a be je len tést egy szer meg ten ni, azon ban a Vhr. új 

sza bá lyo zást ho zott: a szer zés től szá mí tott har minc na pon be lül új be je len tést kel -

lett ten ni.304 

Az Mtvr. ki je löl te a fe lü gye le ti ren det is (11. §). A vé dett mu ze á lis ma gán gyűj te -

mé nyek (a to váb bi ak ban: vé dett gyűj te mény) a mű ve lő dé si mi nisz ter ál tal – a fel -

ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ki je lölt or szá gos mú ze um fe lü gye -

le te alatt áll tak. A fe lü gye let a gyűj te mény meg fe le lő el he lye zé sé nek és szak sze rű 

ke ze lé sé nek el len őr zé sé re is ki ter jedt. A vé dett gyűj te mé nye ket a fen ti ek sze rint 

ki je lölt or szá gos mú ze um vet te nyil ván tar tás ba. 
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302   A Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó ság fel adat kö ré ről szó ló 114/1968. (M. K. 5.) MM szá mú uta sí tás, vö.:  
A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 230–232. Ld. még: VE RŐ: i. m. (1968), 8–9., GRÉCZI: i. m. 
(2016), 180–181., 185–186. 

 
303   Mú ze u mi Res ta u rá tor és Mód szer ta ni Köz pont szer ve zé sé ről szó ló 106/1974. (M. K. 4.) MM szá mú uta -

sí tás, vö.: A kul tu rá lis igaz ga tás ké zi köny ve, i. m. (1977), 232–233. Az MRMK előd szer ve ze te – a KMI 
lét re jöt te előtt – a Köz pon ti Muzeológiai Tech no ló gi ai Cso port volt: NÉMETHY End re: A Köz pon ti Muzeo -
lógiai Tech no ló gi ai Cso port ról = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1962, 1. sz., 24–26. Ld. még: GRÉCZI: i. m. (2016), 
180. 

 
304   KOREK: i. m. (1988), 125., BODÓ: i. m. (1996), 37–38., BUZINKAY: i. m. (2010), 110–111. A mu ze á lis em -

lé kek és gyűj te mé nyek nyil ván tar tá sá val és vé det té nyil vá ní tá sá val kap cso la tos rész let sza bá lyo kat  
a Vhr. 1–11. § tar tal maz ta, ld.: ÜGY REND 16–23. 



A ma gán gyűj te mé nyek ma gyar or szá gi rend sze re, vé del me a ma ga ne mé ben egye -

dül álló volt a szo ci a lis ta or szá gok kö zött, mi vel más or szá gok ban ezt a fel adat kört 

a mű em lé ki fel ügye lő sé gek lát ták el, és or szá gos nyil ván tar tá si rend szer sem ala kult 

ki. A ma gyar rend szer elő nye ép pen az volt, hogy elv ben or szá gos szak nyil ván tar -

tá si, il let ve te rü le ti (me gyei) nyil ván tar tá si rend szer jött lét re. A ma gyar mű tárgy -

vé de lem rá adá sul ki ter jedt az ál la mi ke res ke del mi szer vek nél for ga lom ba ho zott 

mű tár gyak ra is, így a ke res ke de lem ben fel me rült mű tár gya kat is vé de lem alá le he -

tett he lyez ni a mu ze o ló gus szak vé le mé nye alap ján.305 

Az Mtvr. ki tért a mű tárgy vé del mi, va la mint a tár sa dal mi hasznosulással (ki ál lí tás) 

kap cso la tos kér dé sek re is (12. §). A vé dett gyűj te ményt an nak tu laj do no sa vagy ke -

ze lő je, il le tő leg fenn tar tó ja (a to váb bi ak ban: tu laj do nos) kö te les volt ép ség ben fenn -

tar ta ni, őr zé sé ről, szak sze rű ke ze lé sé ről és meg óvá sá ról gon dos kod ni. A tu laj do nos 

meg óvá si (kon zer vá lá si), hely re ál lí tá si (res ta u rá lá si) vagy át ala kí tá si mun ká la to kat 

csak a fen ti ek sze rint ki je lölt or szá gos mú ze um en ge dé lyé vel vé gez he tett, il le tő leg 

végeztethetett. Az or szá gos mú ze um pe dig a vé dett gyűj te mény tu laj do no sát kö te -

lez het te ar ra, hogy a gyűj te ményt vagy a gyűj te mény egyes da rab ja it ki ál lí tás cél -

já ra – a ki ál lí tás idő tar ta má ra – ren del ke zés re bo csás sa. 

Bár az Mtvr. – és a Vhr. – ál tal ki ala kí tott rend szer jól sza bá lyo zott volt, a ren -

del ke zé sek tel jes kö rű vég re haj tá sá ra a mú ze u mok sok szor sze mé lyi és tech ni kai 

fel té te lek hi á nyá ban nem vol tak ké pe sek.306 

A vé dett gyűj te mé nyek ese té ben szük sé ges volt az el ide ge ní tés kü lö nös sza bá -

lya i nak rög zí té se (13. §). A vé dett gyűj te mény tu laj don jo gát csak a ki je lölt or szá gos 

mú ze um en ge dé lyé vel le he tett át ru ház ni; a tu laj don át ru há zá sá nak fel té te le it a mi -

nisz ter sza bá lyoz ta. El len ér ték mel lett tör té nő tulajdonátruházás ese tén az ál la mot 

elő vá sár lá si jog il let te meg. Vé dett gyűj te ményt, il let ve a gyűj te mény hez tar to zó 

egyes tár gya kat csak a ki je lölt or szá gos mú ze um en ge dé lyé vel szabadott az or szág 

te rü le té ről ki vin ni. 

Az elő ter jesz tés el nö ki ta ná csi tár gya lá sa so rán Mihályfi Er nő (1898–1972) 

tanács tag az ál la mi elő vá sár lá si jog kap csán azt kér dez te, ho gyan ér vé nye sül az ál -

lam elő vá sár lá si jo ga a Bi zo má nyi Áru ház auk ci ó ja so rán, ha egy vé dett tárgy cse -

rél gaz dát (az ülés jegy ző köny ve sze rint kér dé sé re vá laszt nem ka pott).307 A Vhr. 

vi szont a rész let sza bá lyok kö zött tar tal ma zott ren del ke zést er re az es he tő ség re is: 

a Bi zo má nyi Áru ház Vál la lat nak kel lett az ér té ke sí tés hez az en ge délyt (az elő vá sár -

lá si jog ról tör té nő le mon dást) elő ze te sen be sze rez nie.308 
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305   KOREK: i. m. (1988), 126., BODÓ: i. m. (1996), 37–38., BUZINKAY: i. m. (2010), 111. A fe lü gye le ti rend 
rész let sza bá lya i ról a Vhr. 6–11., 24. § ren del ke zett (ÜGY REND 19–23., 29.). A vé dett em lé kek tu laj do -
no sa kö te les volt min den év már ci us 31-ig elő ző évi új szer ze mé nye it be je len te ni, őr zé si hely vagy 
tulaj do nos vál to zá sá ról nyolc na pon be lül kel lett be je len tést ten ni: Vhr. 25. §, ld.: ÜGY REND 30. 

 
306   KOREK: i. m. (1988), 126., BODÓ: i. m. (1996), 37–38., BUZINKAY: i. m. (2010), 112. A vé dett em lék kon -

zer vá lá sá val és res ta u rá lá sá val kap cso la tos rész let sza bá lyok: Vhr. 26. § (ÜGY REND 30–31.). 
 
307   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv 2. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1963. má jus 10. ülés (7. do boz). 
 
308   Az el ide ge ní tés sel kap cso la tos rész let sza bá lyok: Vhr. 27. § (ÜGY REND 31–33.), a ki vi tel lel kap cso la tos 

rész let sza bá lyok: Vhr. 28. § (uo., 33.). A(z or szág ból tör té nő vég le ges) ki vi te li en ge dé lye zé si el já rá sok 
so rán vi szont vi szony lag ha mar gon dok mu tat koz tak. A ki vi te li bi zony la to kat az or szá gos mú ze u mok 
ál lí tot ták ki, de elő for dult, hogy a ki vi te li bi zony lat ki ál lí tá sá nak meg ta ga dá sát nem in do kol ták, ezért 



Az Mtvr. ki tért a ma gán gyűj te mény bir to ká nak ide ig le nes át adá sá ra is (14. §). 

Mu ze á lis köz gyűj te mény sze mé lyi tu laj don ban ál ló mu ze á lis ma gán gyűj te ményt 

meg őr zés re csak ha tá ro zott idő re szó ló, írás be li szer ző dés alap ján ve he tett át.  

A köz gyűj te mény a szer ző dés ben meg ha tá ro zott őr zés ide je alatt a mu ze á lis ma -

gán gyűj te ményt ki ál lít hat ta és tu do má nyos szem pont ból fel dol goz hat ta. Az őr zés -

re át adott mu ze á lis ma gán gyűj te ményt a tu laj do nos a szer ző dés ben meg ha tá ro zott 

őr zé si idő le jár ta előtt csak a ki je lölt or szá gos mú ze um hoz zá já ru lá sá val ve het te 

vissza. 

A mú ze u mi le tét rész let sza bá lya it a Vhr. ál la pí tot ta meg. A le té ti szer ző dést írás -

ban, öt év idő tar tam ra kel lett meg köt ni, az át vett mű tár gya kat egye di leg kel lett 

meg ha tá roz ni. A mu ze á lis köz gyűj te mény kö te les volt az át vett mű tár gya kat azo -

no sí tás ra al kal mas meg je lö lés sel el lát ni. Az őr zé si időt a fe lek több íz ben is meg -

hosszab bít hat ták. Ha a le te vő a mű tárgy(ak)at a ha tár idő le jár ta után a mu ze á lis 

köz gyűj te mény írás be li fel szó lí tá sá ra sem szál lí tot ta el, az il le té kes or szá gos mú ze -

um el ren del te a vé dett em lé kek mu ze á lis köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sét, 

míg a vé de lem alatt nem állt tár gya kat át kel lett ad ni ér té ke sí tés cél já ból a Bi zo -

má nyi Áru ház Vál la lat nak, vagy más mó don le he tett ér té ke sí te ni őket.309 

Ki vé te les el já rást in do kolt vi szont a vé dett gyűj te mény eset le ges ve szé lyez te -

tett sé ge (15. §). Ha ugyan is a gyűj te mény ép sé ge, meg fe le lő ke ze lé se a tu laj do nos -

nál nem volt biz to sít va, a mi nisz ter el ren del het te an nak mu ze á lis köz gyűj te mény -

ben tör té nő el he lye zé sét. (Ál la mi szer vek [vál la la tok] pe dig a ke ze lé sük ben le vő 

mu ze á lis em lé ket fe lü gye le ti szer vük hoz zá já ru lá sá val ál la mi szerv ál tal fenn tar -

tott mú ze um nak el len ér ték nél kül ad hat ták át.) 

Eb ben az eset ben is a Vhr. ren dez te a rész let kér dé se ket, a meg fe le lő el já rás ren -

det. Ve szély ese tén – az el he lye zés, ke ze lés, őr zé si mód meg vál toz ta tá sa ér de ké ben 

– a mú ze um fel hí vást in té zett a tu laj do nos hoz; ha a tu laj do nos a meg adott ha tár -

időn be lül nem tett ele get a fel hí vás nak, a mú ze um meg ke res te az il le té kes or szá gos 

mú ze u mot az em lék mu ze á lis köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé se ér de ké ben.  

A Vhr. szank ci o nál ta azt is, ha a tu laj do nos en ge dély nél kül vé gez te tett mun ká la to kat 

az em lé ken, ha az őr zé si he lyet be je len tés nél kül meg vál toz tat ta, ha tu do má nyos 

vizs gá lat cél já ra nem tet te hoz zá fér he tő vé, ha idő sza ki ki ál lí tás ra tör té nő köl csön -

zé sét meg ta gad ta, ha en ge dély nél kül át ru ház ta, to váb bá, ha meg kí sé rel te az or -

szág te rü le té ről en ge dély nél kül tör té nő ki vi te lét. Ezek ben az ese tek ben is ja vas -

latot le he tett ten ni az em lék mu ze á lis köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sé re.310 
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a Mú ze u mi Fő osz tály ál lás fog la lást bo csá tott ki, amely ben fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy 1875 előtt 
ké szült mu ze á lis ér té kű tárgy ki vi te lét nem le het en ge dé lyez ni, ki vé ve, ha a tárgy tör té ne ti, mű vé sze ti, 
mű vé szet tör té ne ti stb. szem pont ból je len ték te len ér té kű és ezért nem te kint he tő mu ze á lis tárgy nak.  
A ki vi te li bi zony lat ki a dá sá nak meg ta ga dá sát a fél ki fe je zett ké ré sé re in do kol ni kell: Ki vi te li bi zony la tok 
ki ál lít ha tó sá gá ról, a mű tárgy ke let ke zé si ide jé nek fi gye lem be vé te le az ér de mi ha tá ro zat nál és a ké re lem 
eset le ges el uta sí tá sá nak in do ko lá sá ról = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1966, 1–2. sz., 89–90. 

 
309   A mú ze u mi le tét tel kap cso la tos sza bá lyo zás: Vhr. 29. § (ÜGY REND 33–34.). A Vhr. nem tesz em lí tést  

a mú ze u mi le tét kap csán díj fi ze tés ről. A mu ze á lis köz gyűj te mé nyek ügy ren di sza bály za ta (37. § [6] be -
kez dés) vi szont elő ír ta, hogy a kon zer vá lá si és a res ta u rá lá si mun kák költ sé ge it a le te vő kö te les meg -
té rí te ni: uo., 86–87. 

 
310   A mu ze á lis em lék ve szé lyez te tett sé ge ese tén al kal ma zan dó rész let sza bá lyok: Vhr. 30. § (uo., 34.).  

A § vég le ges szö ve ge zé sét 1981-ben nyer te el. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 111–112. 



Az Mtvr. vi szony lag rész le te sen tár gyal ta a ré gé sze ti örök ség vé de lem mel kap -

cso la tos kér dé se ket. (Ása tás. Tör té ne ti [ré gé sze ti] em lé kek és föld te rü le tek: 16–18. §.) 

Az Mtvr. ása tás nak te kin tet te „a föld fel szí ne alatt rej lő mu ze á lis tár gyak vagy in -

gat lanem lé kek (tör té ne ti, il le tő leg ré gé sze ti je len tő sé gű föld te rü le tek, mű em lé kek) fel -

ku ta tá sá ra irá nyu ló mun ká la to kat”. Ása tást csak a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter nek,  

a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á nak – mű em lék fel tá rá sát il le tő en az épí tés ügyi 

mi nisz ter rel egyet ér tés ben adott – en ge dé lye alap ján szabadott vé gez ni. Az ása tás -

hoz a fő vá ro si, me gyei, me gyei jo gú vá ro si ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak hoz zá -

já ru lá sát kel lett kér ni. A jog sza bály a Pol gá ri Tör vény könyv ről szó ló 1959. évi IV. 

tör vény 132. § (kincs ta lá lás) alap ján „a föld alól fel tá rult mu ze á lis tár gyak” tu laj do -

no sá nak az ál la mot te kin tet te, a ke ze lő szerv ki je lö lé sé re pe dig a mi nisz tert ha tal -

maz ta fel. A ré gé sze ti vagy tör té ne ti je len tő sé gű föld te rü le te ket vé de lem ben kel -

lett ré sze sí te ni. A vé det té nyil vá ní tást a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter a föld mű ve lés ügyi 

mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren del te el.311 

Az El nö ki Ta nács mű kö dé sé hez ké pest szo kat la nul hosszú vi tát ered mé nye zett 

a fen ti ren del ke zés tár gya lá sa. Az ása tá sok en ge dé lye zé se kap csán ugyan is Mihályfi 

Er nő fel ve tet te, hogy meg tör tén het-e az, hogy a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter, az MTA 

el nö ke és az épí tés ügyi mi nisz ter ál tal adott en ge dély el le né re az il le té kes ta nács 

vb. meg tilt ja az ása tást. Ortutay Gyu la ta nács tag egyet ér tett a fel ve tés sel, és azt 

java sol ta, hogy az en ge dé lye zés rend sze re ma rad jon vál to zat lan, és az il le té kes 

taná csot csak ér te sí te ni kell jen. A fel ve tés hez Tö rő Im re (1900–1993) ta nács tag 

azzal csat la ko zott, hogy le he tet len hely ze tet ered mé nyez ne a táv la ti tu do má nyos 

ter vek he lyi ok ból tör té nő meg aka dá lyo zá sa. Kiss Ká roly (1903–1983), az El nö ki 

Ta nács tit ká ra azt ja va sol ta, hogy a fel ve tett szem pon to kat a vég re haj tás nál ér vé -

nye sít sék, vagy ha ez nem le het sé ges, a fel me rült ki fo gá sok kal együtt ad ják vissza 

az elő ter jesz tést át dol go zás ra az il le té kes mi nisz ter he lyet tes nek. A tár cát kép vi se lő 

Mol nár Já nos mi nisz ter he lyet tes er re ki fej tet te, hogy az en ge délyt csak ak kor ad ják 

ki, ha az érin tett ta nács már hoz zá já rult az ása tás hoz, te hát olyan eset nem for dul -

hat elő, hogy a ta nács dön té se a ki adott en ge délyt meg sem mi sí ti. Úgy vél te, az, hogy 

eset leg töb bet kell vi tat koz ni az érin tett ta náccsal, kü lö nö sebb ve szélyt nem okoz -

hat. Nem ér zi ezt el vi kér dés nek, sze rin te el ke rül te a jo gá szok fi gyel mét az a le he -

tő ség, hogy egy ta nács meg aka dá lyoz hat ja az ása tást. Gás pár Sán dor (1917–2002) 

ta nács tag szin tén az ere de ti szö ve ge zés mel lett ér velt („nem kell fél ni a ta ná csok -

tól”), pél da ként em lí tet te az Astoriánál tör tént alul já ró-épít ke zést, ahol szük sé ges 

volt a ta náccsal va ló együtt mű kö dés, kü lön ben „le kel lett vol na ál lí ta ni az egész épít -

ke zést és he lyet te a Hat va ni-ka put re konst ru ál ni”. Kü lö nö sen az épít ke zé sek kel 

össze füg gés ben foly ta tott ása tá sok ese té ben kell egyez tet ni a he lyi szem pon tok kal. 

Ezen vé le mény mel lett so ra ko zott fel Kis há zi Ödön (1900–1975) ta nács tag is. 

Ortutay azon ban to vább ér velt. Sze rin te nem sza bad össze ke ver ni a he lyi ter vek 

alap ján fo lyó me gyei ása tá so kat az or szá gos jel le gű (te hát nem me gyei ha tás kör be 

tar to zó) ása tá si fe la da tok kal. Utób bi ak ese té ben ele gen dő nek tar ta ná az ér te sí tést, 
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311   BODÓ: i. m. (1996), 36–37., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 46–49. 



így az or szá gos cé lok is meg va ló sul hat nak, és a ta ná csok jog kö rét sem éri sé re lem. 

Az elő ter jesz tőt kép vi se lő Mol nár Já nos ez zel újabb vi tá ba szállt. A ta ná csok ugyan -

is sa ját kez de mé nye zé sük ben és jog kö rük ben nem vé gez het nek ása tást, ah hoz  

a mi nisz té ri um és az Aka dé mia en ge dé lye kell. Vé ge ze tül Kiss Ká roly tit kár ja vas -

la tá ra az ere de ti szö ve ge zést fo gad ták el.312 

Tény kér dés, hogy a jog al ko tó fel is mer te, hogy a ko ráb bi mú ze u mi sza bá lyo zá -

sok és a Ptk. ren del ke zé sei egymásnak ellentmondanak, így az MMtvr. sza bá lyo zá sát 

ol da ni kel lett, pon to sab ban olyan sza bá lyo kat kel lett al kot ni, ame lyek össz hang ban 

áll tak a Ptk. több ször hi vat ko zott sza ka szá val („kincs ta lá lás”). Bár az ása tá si sza bá -

lyok alap vo na la ik ban nem vál toz tak, lét re jött egy új ása tá si en ge dé lye zé si szerv, 

az Ása tá si Bi zott ság, ame lyet a mi nisz té ri um az MTA-val kö zö sen ál lí tott fel. A ta -

ná csok be vo ná sá ra a ré gé sze ti fel tá rá si en ge dé lye zé si el já rás ba azért volt szük ség, 

mert – ahogy az a vi tá ban is el hang zott – a te rü let gaz dá i ként fon tos ko or di ná ci ós 

sze rep kört töl töt tek be.313 

A Vhr. kétfajta ré gé sze ti fel tá rást is mert: a tu do má nyos ku ta tá si terv alap ján 

vég zen dő ása tást (mai szó val terv ása tást) és a le let men tő ása tást (vá rat la nul elő ke -

rült mu ze á lis em lék kap csán vég zen dő ré gé sze ti fel tá rás). A mú ze um ügy szem pont -

já ból – nem le be csül ve egyéb ként az ása tás en ge dé lye zé sé re és vég zé sé re vo nat -

ko zó, nagy rész le tes ség gel és gon do san ki mun kált rész let sza bá lyo kat – a fel tá rá si 

jo go sult ság ala ku lá sa lé nye ges. A ren de let ugyan is ki mond ta: „ása tást csak a mú -

zeu mok, ré gé szet tel fog lal ko zó tu do má nyos in té ze tek és az Or szá gos Mű em lé ki Fel -

ügye lő ség vé gez het nek” (9. §). Az Ása tá si Bi zott ság ál tal ki adott ása tá si en ge dély 

egy-egy pél dá nyát meg kel lett kül de ni az ása tó in téz mény nek, az érin tett in gat lan 

tu laj do no sá nak (ke ze lő jé nek, hasz ná ló já nak), a me gyei (fő vá ro si) ta nács vég re haj tó 

bi zott sá ga mű ve lő dé si fe la da tot el lá tó szak igaz ga tá si szer vé nek és nyil ván tar tás ba 

vé tel cél já ból a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak, az MTA Ré gé sze ti In té ze té nek, va la mint 

a te rü le ti leg il le té kes me gyei mú ze um nak (36. §). A le let men tő ása tá sok (46–49. §) 

el vég zé sé nek kö te le zett je vi szont min den kor a te rü le ti leg il le té kes me gyei mú ze -

um volt; ha a fe la da tot nem tud ta el vé gez ni, ak kor azt át vet te a Ma gyar Nem ze ti 

Mú ze um vagy a Nem ze ti Mú ze um ál tal fel kért más, fel tá rá si jo gú in téz mény (MTA 

Ré gé sze ti In té ze te, egye te mek ré gé sze ti tan szé kei). A föld te rü le tek vé det té nyil vá -

ní tá sa ese té ben a kez de mé nye zést a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nál kel lett be nyúj ta ni 

(53. §), de a vé dett föld te rü le tek el len őr zé sét (54. §) az il le té kes me gyei mú ze um -

nak kel lett vé gez nie, amely ről éven te je len tést tett a Nem ze ti Mú ze um nak.314 

140

312   Az ülés ről ké szült jegy ző könyv 2–8. ol da la: MNL OL XVIII-2-b-1963. má jus 10. ülés (7. do boz). Mol nár 
Já nos (1927–1990): tör té nész, egye te mi ta nár, az MKP, majd az MDP, vé gül az MSZMP tag ja, mű ve lő dés -
ügyi mi nisz ter he lyet tes (1959–1970), ké sőbb a Po li ti kai Fő is ko la rektorhelyettese, az MSZMP KB Párt -
tör té ne ti In té ze te igaz ga tó he lyet te se. Mű kö dé sé hez: A Pe tő fi Kör vi tái hi te les jegy ző köny vek alap ján III. 
Tör té nész vi ta. Szer kesz tet te, a do ku men tu mo kat össze ál lí tot ta és a jegy ze te ket ír ta HE GE DŰS B. And -
rás és RAINER M. Já nos. Bp., Ke len föld–ELTE, 1990, 193. 

 
313   Az ása tá sok kal és a le let men tő ása tá sok kal kap cso la tos sza bá lyok: Vhr. 32–50. § (ÜGY REND 35–46.),  

a tör té ne ti (ré gé sze ti) em lé kek kel és föld te rü le tek kel kap cso la tos sza bá lyo zás: Vhr. 51–55. § (uo., 47–
49.). Ld. még: KOREK – KOCZTUR: i. m. (1965), 7–10., KOREK: i. m. (1988), 126., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 
48–49. 

 
314   ÜGY REND 36–37., 44–46. Ld. még: KOREK – KOCZTUR: i. m. (1965), 11–13., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 

49., 52–61. 



Vé ge ze tül az Mtvr. ve gyes ren del ke zé sei kö zül em lí tés re ér de mes az, hogy a bí -

ró sá gi ha tá ro zat tal vagy ha tó sá gi in téz ke dés sel ál la mi tu laj don ba vett mu ze á lis 

em lé kek, il let ve mu ze á lis gyűj te mé nyek ke ze lő szer vét a mi nisz ter je löl te ki (19. §). 

A ren del ke zés a ko ráb bi sza bá lyo zást vál toz tat ta meg, „ír ta fe lül”, ugyan is ko -

ráb ban csak az el kob zás út ján ál la mi tu laj don ba ke rült mu ze á lis tár gyak ese té ben 

kel lett a köz gyűj te mény ben el he lye zés ről gon dos kod ni. Az Mtvr. egy ér tel mű sí tet -

te, hogy bí ró sá gi ha tá ro zat tal vagy ha tó sá gi in téz ke dés sel ál la mi tu laj don ba vett 

min den mu ze á lis tárgy, il let ve gyűj te mény ese té ben a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter 

jelö li ki a ke ze lő szer vet, az az a mú ze u mot.315 

 

 

Az Mtvr. el ső mó do sí tá sa: az 1975. évi 6. tör vé nye re jű ren de let 
 

Alig több mint egy év ti zed múl tán mó do sí ta ni kel lett az Mtvr.-t: ezért az El nö ki Ta -

nács ki ad ta a mu ze á lis em lé kek vé del mé ről szó ló 1963. évi 9. tör vé nye re jű ren de let 

mó do sí tá sá ról szó ló 1975. évi 6. tör vé nye re jű ren de le tet.316 

Az elő adói elő ter jesz tés a jog sza bály-mó do sí tást az zal in do kol ta, hogy a mu zeá -

lis em lé kek vé del mé ről szó ló jog sza bá lyok az ása tás so rán elő ke rült és a ta lált ré -

gé sze ti, mu ze á lis ér té kű vagy mű em lék jel le gű tárgy ál la mi tu laj don ba ke rü lé sét 

nem egy sé ge sen sza bá lyoz ták. Az ása tás so rán elő ke rült tárgy a fel tá rás sal ál la mi 

tu laj don ba ke rült, míg a ta lált mu ze á lis ér té kű tár gyat fel kel lett aján la ni az ál lam -

nak. Így a ta lált tárgy csak ak kor ke rült ál la mi tu laj don ba, ha a ta lá ló be je len tet te és 

azt az il le té kes mú ze um mű tárgy nak is mer te el. Szük sé ges nek tűnt to váb bá a ta lált 

mű kin csek vé del me a be je len tés el mu lasz tá sa, az elő ke rült ér té kek el tu laj do ní tá sa 

vagy meg ron gá lá sa ese té re is. A sza bá lyo zást az zal in do kol ták, hogy az utób bi 

évek gé pe sí té sé nek kö vet kez té ben egy re gyak rab ban ke rül nek fel szín re mu ze á lis 

ér té kek, ame lyek nek – „ta pasz ta la ta ink sze rint” – 50%-a el pusz tult a be je len tés el -

mu lasz tá sa, a le let meg ron gá lá sa vagy jog ta lan el tu laj do ní tá sa kö vet kez té ben. A ja -

vas lat ezért tar tal maz ta az ál la mi tu laj don jog vi lá gos és egy ér tel mű, ha tá ro zott 

dek la rá lá sát. Mind ez – az el já rá si sza bá lyok pon to sí tá sá val együtt – a fo ko zot tabb 

vé del met szol gál ta (pél dá ul a le let be je len tést ezen túl a he lyi ta nács szak igaz ga tá si 

szer vé hez kel lett meg ten ni). Vé ge ze tül az elő ter jesz tő fel hív ta a fi gyel met ar ra is, 

hogy a tör vé nye re jű ren de let ja va solt szö ve gé vel a Pol gá ri Tör vény könyv 132. §-

át össz hang ba kell hoz ni.317 
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315   PRANTNER: i. m. (1965), 146–147. A ko ráb bi sza bá lyo zás kap csán Prantner Zol tán a 14/1957. (XII. 5.) 
I. M. sz. ren de let re (18. §) hi vat ko zott. Itt kell azt meg je gyez ni, hogy a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter ál ta lá -
nos in téz ke dés sel két mú ze u mot elő ze te sen ki je lölt a bűn cse lek mé nyek so rán el kob zott mu ze á lis tár gyak 
el he lye zé sé re: az Or szá gos Bűn ügyi Mú ze um ban kel lett el he lyez ni a bűn ül dö zés ok ta tá sá nál fel hasz -
nál ha tó, míg a Be lügy mi nisz té ri um Mú ze u má ban a po li ti kai bűn cse lek mé nyek kel kap cso lat ban el kob zott 
bűn je le ket. Ez a ki je lö lés azon ban nem vo nat ko zott a vé dett mu ze á lis tár gyak ra, va la mint a köz gyűj -
te mény ből vagy vé dett ma gán gyűj te mény ből ki ke rült tár gyak ra: uo., 147. 

 
316   A Mi nisz ter ta nács elő ter jesz té sét Fock Je nő, a Mi nisz ter ta nács el nö ke 1975. ja nu ár 30-án ter jesz tet te 

fel az El nö ki Ta nács hoz. Az elő ter jesz tés ira tai: MNL OL XVIII-2-a-1975. évi 6. sz. tvr. (111. do boz). Az 
elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1975. feb ru ár 28-án tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL OL XVIII-2-b-1975. 
feb ru ár 28. (15. do boz). 

 
317   Elő adói elő ter jesz tés (0053/5-1/1975., dr. Ko rom Mi hály igaz ság ügy mi nisz ter, dr. Or bán Lász ló kul tu -

rá lis mi nisz ter): MNL OL XVIII-2-a-1975. évi 6. sz. tvr. (111. do boz). Or bán Lász ló (1912–1978): jo gász, 



Az új jog sza bály az Mtvr. ré gé sze ti örök ség vé de lem mel kap cso la tos tu laj don jo gi 

és ez zel kap cso la tos el já rás jo gi ren del ke zé se it mó do sí tot ta (1. §). A mó do sí tás ki -

mond ta, hogy „a föld ben, a vi zek med ré ben vagy más hol rej lő, il le tő leg on nan elő ke -

rü lő mu ze á lis vagy mű em lé ki ér té kű tár gyak az ál lam tu laj do nát ké pe zik”. Más részt 

rész le te sen sza bá lyoz ta az ilyen tárgy vá rat lan (te hát ása tás ese tén kí vül: pél dá ul 

épít ke zés, föld mun ka, bá nyá sza ti te vé keny ség, ví zi mun ka stb. so rán tör té nő) elő -

ke rü lé se kor al kal ma zan dó nor má kat: a fo lya mat ban lé vő mun ka le ál lí tá sa, a be je len -

tés meg té te le, a tárgy fe le lős őr zés sza bá lyai sze rin ti meg őr zé se, va la mint il le té kes 

szerv nek tör té nő át adá sa sza bá lya it. Új elem a sza bá lyo zás ban, hogy a be je len tést 

a mű ve lő dés ügyi szerv nél (az az a köz sé gi szak igaz ga tá si szerv nél, il let ve vá ro si, 

fő vá ro si ke rü le ti ta nács vég re haj tó bi zott sá ga szak igaz ga tá si szer vé nél, va la mint  

a me gyei vá ro si ke rü le ti hi va tal nál) kel lett meg ten ni, amely a be je len tés alap ján 

érte sí tet te a ki je lölt mú ze u mot, és gon dos ko dott a tárgy és a le lő hely to váb bi őr -

zé sé ről. A mú ze um ezt kö ve tő en meg vizs gál ta a tár gyat, va la mint a le lő he lyet, és 

írás ban nyi lat ko zott a mun ka foly ta tá sá nak fel té te le i ről. Az elő ke rült tár gyat pe dig 

gyűj te mé nyé be vet te, vagy gon dos ko dott vé det té nyil vá ní tá sá ról és más szerv 

által fenn tar tott gyűj te mé nyé ben tör té nő el he lye zé sé ről. A fel fe de zőt a mú ze um  

a tárgy kul tu rá lis je len tő sé gé hez és ér té ké hez mér ten meg fe le lő el is me rés ben ré -

sze sít het te.318 

Az El nö ki Ta nács ülé sé ről ké szült jegy ző könyv sze rint a hoz zá szó lók a tör vé ny -

ere jű ren de let vég re haj tá sa so rán négy szem pont ér vé nye sí té sét kér ték. Egy részt  

a mu ze á lis ér té kek fel tá rá sát és ál la mi tu laj don ná mi nő sí té sét he lye sel ték, de azt 

kér ték, hogy for dít sa nak na gyobb gon dot a már fel tárt ér té kek csor bí tat lan meg őr -

zé sé re és meg fe le lő ke ze lé sé re. Más részt az iga zi ér té kek fel tá rá sát és meg őr zé sét 

he lye sel ték, de hely te le ní tet ték az ér ték te len tár gyak di vat ba jött mú ze u mi gyűj -

tését. Har mad részt egyet ér tet tek a ha tó sá gi jog kör ta ná csok hoz tör té nő de cent ra -

li zá lá sá val, de fel hív ták a fi gyel met ar ra az alap elv re, hogy a mu ze á lis ér té kek 

feltá rás hoz fű ző dő ér dek le gyen ará nyos azok kal a költ sé gek kel, ame lye ket a be -

ru há zá si mun ká la tok le ál lí tá sa vagy kés lel te té se okoz. Ezért biz to sí ta ni kell a gyors 

és hoz zá ér tő ál lam igaz ga tá si dön tést a be ru há zá si mun kák kor lá to zá sa ese té re. Ne -

gyed részt ja va sol ták, hogy a mu ze á lis ér té kek meg ta lá ló já nak és be je len tő jé nek 

nyújt sa nak meg fe le lő er köl csi és anya gi el is me rést.319 

Az El nö ki Ta nács ülé sén a mó do sí tás ról va ló já ban hosszú vi ta folyt. El ső ként 

Kádár Já nos (1912–1989) ta nács tag tet te szó vá, hogy sze rin te az elő ter jesz tés ben 

nincs nyo ma an nak, hogy a va la mi ko moly dol got meg ta lá lót ho gyan ju tal maz nak. 

Sze rin te az a he lyes, hogy a tör vény sze rint ne jár jon ju ta lom. Nánási Lász ló (1906–

1985) ta nács tag ar ra kér de zett rá, ho gyan ál la pít ják meg a ta lált tárgy mu ze á lis, 
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szo ci ál de mok ra ta po li ti kus, nem zet gyű lé si, majd or szág gyű lé si kép vi se lő, 1945-től az MKP, majd az 
MDP Köz pon ti Ve ze tő sé gé nek tag ja, az agi tá ci ós és pro pa gan da osz tály ve ze tő je, ké sőbb ok ta tás ügyi 
mi nisz ter he lyet tes, 1957-től az MSZMP KB tag ja, elő ször a tu do má nyos és kul tu rá lis, majd az agi tá ci ós 
és pro pa gan da osz tály ve ze tő je. 1967-től mű ve lő dés ügyi mi nisz ter he lyet tes, majd kul tu rá lis mi nisz ter 
(1974–1976). Mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 521. 

 
318   Ld. még: KOREK: i. m. (1988), 126–127., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 50–51. 
 
319   A Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa 1975. feb ru ár 28-án tar tott ülé sé nek jegy ző köny ve, 1–2. ol -

dal: MNL OL XVIII-2-b-1975. feb ru ár 28. (15. do boz). 



illet ve mű em lék jel le gét, to váb bá ki jo go sult a mun ka le ál lí tá sá ra. Ortutay Gyu la 

tanács tag an nak fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met, hogy az épí tés ve ze tők kap ják 

meg a meg fe le lő uta sí tást ar ra az eset re, ha mu ze á lis tár gyat ta lál ná nak. Petri Gá bor 

(1914–1985) ta nács tag a tvr. ren del ke zé se it be nem tar tók szank ci o ná lá sá ra kér -

de zett rá, mi vel nem ta lált ez zel kap cso la tos ren del ke zést. Ortutay Gyu la je lez te, 

hogy az alap ren de let ben van szank ció. Or bán Lász ló kul tu rá lis mi nisz ter ar ról tá jé -

koz tat ta az El nö ki Ta ná csot, hogy a ki ad ni ter ve zett vég re haj tá si ren de let a mu zeá -

lis tárgy meg ta lá lá sá ért ad ha tó el is me rés sel (ok le vél, em lék érem, ki tün te tés, pénz -

ju ta lom) kap cso lat ban rész le tes sza bá lyo zást tar tal maz. A mun ka le ál lí tá sá val és  

a tárgy meg őr zé sé vel kap cso la tos fe le lős ség pe dig a tvr. sze rint a mun ka fe le lős 

ve ze tő jét ter he li, más részt pe dig a he lyi ta ná csot, amely nél ezen túl a mó do sí tás alap -

ján a be je len tést meg kell ten ni. Vé ge ze tül ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy az így 

ta lált tárgy ál la mi tu laj don nak mi nő sül, te hát a Btk. ál la mi tu laj don nal kap cso la tos 

ren del ke zé se it kell a szank ci o ná lás nál fi gye lem be ven ni. Kállai Gyu la (1910–1996) 

ta nács tag he lye sel te a mó do sí tást, mi vel az egy ér tel mű en ki mond ja, hogy a ma gán -

föld ben ta lált mu ze á lis ér té kek is az ál lam tu laj do nát ké pe zik. Ugyan ak kor rá kér -

de zett ar ra, hogy a ter ve zet ben ol vas ha tó „át me ne ti leg gon dos kod ni”, il let ve „az 

eset leg bir to ká ba ke rült tár gyat a mű ve lő dés ügyi szerv nek át ad ni” szö veg ré sze ket 

ho gyan kell ér te(lmez)ni. Más részt úgy gon dol ta, hogy a ter ve zet (5) be kez dé sé ben 

két kü lön bö ző ak tus ol vas ha tó, hi szen az egyik eset ben a mú ze um az elő ke rült mu -

ze á lis tár gyat gyűj te mé nyé be ve szi, a má sik eset ben gon dos ko dik vé det té nyil vá -

ní tá sá ról, és más szerv őr zé sé be ad ja. Vé ge ze tül úgy vél te, hogy mu ze á lis ér té kek 

kap csán nem he lyes „fel fe de ző”-ről be szél ni. Ortutay Gyu la utób bi hoz hoz zá tet te,  

a „meg ta lá ló” len ne a pon tos meg ne ve zés. Ká dár Já nos újabb hoz zá szó lá sá ban üd -

vö zöl te, hogy a tvr. nem ze ti kinccsé nyil vá nít ja a mu ze á lis ér té kű vagy mű em lé ki 

ér té kű tár gya kat. Eze ket a tár gya kat rend sze rint a föl dön dol go zó em be rek ta lál ták, 

de úgy gon dol ja, hogy ezek kap csán sok túl zás is tör tént. A he lye sen fej lő dő lo kál -

pat ri o tiz mus nak kö szön he tő en na gyon sok do log meg kap ja a he lyi szer vek től a mű -

em lé ki vagy a mű em lék jel le gű mi nő sí tést, de a he lyi szer vek a mi nő sí tés so rán sok 

túl zást kö vet nek el. An nak a vé le mé nyé nek adott han got, hogy az épít ke zé sek ha -

tó sá gi jel le gű fel füg gesz té sé ből nagy bo nyo dal mak, ká rok szár maz nak majd, ezért 

azt ja va sol ta, hogy a vég re haj tá si uta sí tás ban „el iga zí tás” sze re pel jen az eset le ges -

ség el ke rü lé se ér de ké ben. Konk rét ese te ket is meg em lí tett, így az Abbázia ká vé ház 

épít ke zé sét, amely két és fél évet ké sett, mert „a má so dik pin ce alatt va la mi mű em lék 

jel le gű tár gyat ta lál tak”, és ez az épít ke zés költ sé ge it 70–80%-kal meg emel te. Fel -

em lí tet te az Astorián épült alul já ró ese tét is. Sze rin te a ta pasz ta la tok nem egy ér tel -

mű en po zi tí vak, ed dig is le kel lett ál lí ta ni épít ke zé se ket ezen ren de let nél kül is. 

Leg szí ve seb ben ezért azt aján la ná, hogy csak az or szá gos szem pont ból je len tős 

lele tek ese té ben le hes sen az épít ke zést le ál lí ta ni. Más részt csak rö vid ha tár időt, 

három na pot kel le ne ki köt ni. Vé ge ze tül fel hív ta a fi gyel met, hogy ha már eb ben az 

eset ben a mú ze um ha tó sá gi jog kört gya ko rol, ak kor ez az or szá gos je len tő sé gű 

vagy ha son ló ér té kek meg őr zé sét ered mé nyez ze. So mo gyi Jó zsef (1916–1993) ta -

nács tag a la kos sá gi fé lel mek ről és rossz ta pasz ta la tok ról szá molt be: „...a har ma dik 

szom szé dom nál tör tént, hogy fel ás ták az egész kert jét, és ott hagy ták fel túr va, ad tak 

egy hó na pot és utá na ad tak ne ki ké sőbb egy kis mé csest”. Úgy vél te ugyan ak kor, 
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hogy az utol só fél év szá zad ban mér he tet len ká rok ér ték az or szá got „a hoz zá nem 

ér tés ből szét hor do zott dol gok el tit ko lá sá ból”. Azt ja va sol ta, hogy a mú ze um nak sür -

gő sen kell jen nyi lat koz nia, más részt egé szen egye dül álló le le tek is elő ke rül het nek 

(konk ré tan a bu da vá ri Zsig mond-ko ri szo bor le le tet em lí tet te), vi szont nem tar tot ta 

jó nak, hogy egyes ása tá sok (Dörgicse, Pula) után már nem gon dos kod nak az elő ke -

rült em lé kek meg fe le lő (ál lag)vé del mé ről. Vé ge ze tül azon ta pasz tal ha tó mű em lék -

vé del mi gya kor lat ról szólt, amely sze rint egyes mű em lé ke ket meg sze rez a ven dég -

lá tó ipar, és né me lyek ben ki emelt ét ter met ala kít ki (Ala bár dos), má sok ban meg 

talpon ál lót. Sze rin te össz han got kel le ne te rem te ni, és a vég re haj tá si uta sí tás ban 

egy sor kér dést ki kel le ne dol goz ni. Nánási Lász ló sze rint túl sok pénz po csé ko lás 

tör té nik, „min den fé le ro mo kat min den áron meg men te nek”. Sze rin te csak a tény le ges 

ér té ket kel le ne meg be csül ni. Or bán Lász ló kul tu rá lis mi nisz ter az el hang zot tak ra 

úgy vá la szolt, hogy a „fel fe de ző” ki fe je zés azo nos a Ptk. szó hasz ná la tá val, nem len ne 

sze ren csés et től el tér ni (Kállai Gyu la). Sze rin te az új sza bá lyo zás meg vé di a mű em -

lé ke ket, ugyan ak kor a túl zá sok tól is óv: ha té ko nyabb vé del met fog biz to sí ta ni, 

mind ed dig (Ká dár Já nos). Mind eze ket kü lön ki fog ják dol goz ni a vég re haj tá si ren -

de let ben. Fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a mú ze um nak ha la dék ta la nul nyi lat koz nia 

kell, ko ráb ban, ha nem nyi lat ko zott, csak nyolc nap el tel té vel le he tett foly tat ni  

a mun kát. Így az épí té si mun kát nem fog ják fe les le ge sen za var ni, a vég re haj tá si 

ren de let ben kü lön sze re pel ni fog a ter me lés za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sá val kap -

cso la tos uta lás. Az is ve szély volt, hogy ko ráb ban köz vet le nül a mú ze um állt érint -

ke zés ben az épít ke zés fe le lős ve ze tő jé vel, ezt kö ve tő en vi szont a ta nács, amely 

jogo sult lesz in téz ked ni, és a mú ze um nak „to vább je len te ni”.320 

Ha össze kí ván juk fog lal ni az újabb jog al ko tás ered mé nyét, meg ál la pít hat juk, 

hogy az 1975. évi mó do sí tás rög zí tet te: a föld ben és a víz mé lyén ta lált ré gé sze ti 

le le tek tár sa dal mi tu laj dont ké pez nek. A to váb bi mó do sí tá sok a le let men tés ha tár -

ide jé nek har minc nap ra tör té nő meg hosszab bí tá sá ra irá nyul tak, il let ve a le let be je -

len tést ezen túl a he lyi ta nács nál kel lett meg ten ni.321 

Az Mtvr. 1975. évi mó do sí tá sa a Ptk. 132. § (1) be kez dé sé nek a ré gé sze ti, a mu -

ze á lis ér té kű vagy mű em lék jel le gű le le tek re vo nat ko zó ren del ke zé sét ha tá lyon 

kívül he lyez te (2. §). 

 

 

Az Mtvr. má so dik mó do sí tá sa: az 1981. évi 19. tör vé nye re jű ren de let 
 

Az El nö ki Ta nács két al ka lom mal tár gyal ta az Mtvr. újabb mó do sí tá sát, mi vel az el -

ső al ka lom mal az egyik ren del ke zés kap csán vi ta ala kult ki, ezért az elő ter jesz tést 

fe lül vizs gá lat ra, ér tel me zés re vissza küld ték a Mi nisz ter ta nács nak. Az El nö ki Ta nács 
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320   A Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa 1975. feb ru ár 28-án tar tott ülé sé ről ké szült gyors írói fel -
jegy zés, 2–14. ol dal: MNL OL XVIII-2-b-1975. feb ru ár 28. (15. do boz). A Ká dár ál tal em lí tett lo kál pat -
ri o tiz mus kap csán a hely tör té ne ti moz ga lom hoz: KEMÉNYFI Ró bert: Ká dár kis vi lá gai. A „hely tör té ne ti 
moz ga lom” = MúzeumCafé, 2016, 4. sz., 75–97. 

 
321   KOREK: i. m. (1988), 126–127., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 50–51. 



vé gül a má so dik ülé sen el fo gad ta a mu ze á lis em lé kek vé del mé ről szó ló 1963. évi 9. 

tör vé nye re jű ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 1981. évi 19. tör vé nye re jű ren de le tet.322 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa rá mu ta tott ar ra, hogy a mu ze á lis em lé kek vé del mét 

sza bá lyo zó 1963-as tvr. jól szol gál ta a ma gyar mú ze um ügyet, ren del ke zé se i nek 

nagy ré sze ma is meg fe le lő. A ha tály ba lé pés óta be kö vet ke zett vál to zá sok azon ban 

né hány kér dés ben az Mtvr. mó do sí tá sát, ki egé szí té sét te szik szük sé ges sé.323 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (1. §) mu ze á lis em lék nek nyil vá ní tot ta a ter mé szet és a tár -

sa da lom olyan ki emel ke dő tár gyi, írá sos és egyéb em lé ke it, ame lyek a ter mé szet 

ala ku lá sá nak és a tár sa da lom fej lő dé sé nek pó tol ha tat lan, jel leg ze tes bi zo nyí té kai. 

Ezen em lé ke ket tör vé nyes vé de lem alá he lyez te, mi vel eze ket a nem ze ti, il le tő leg 

az egye te mes kul tú ra szá má ra meg kell őriz ni, tu do má nyo san fel kell dol goz ni és 

hoz zá fér he tő vé kell ten ni. E fe la da tok meg va ló sí tá sá ról a mű ve lő dé si mi nisz ter 

gon dos ko dott. Vi szont nem tar to zott az Mtvr. ha tá lya alá az a tár gyi, írá sos és 

egyéb em lék, ame lyet a le vél tá rak ról, a mű em lék vé de lem ről, va la mint – a tör té neti 

(ré gé sze ti) je len tő sé gű te rü let ki vé te lé vel – a ter mé szet vé de lem ről szó ló jog sza bá -

lyok alap ján kel lett vé de lem ben ré sze sí te ni (mó do sí tott 1. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa sze rint a ko ráb bi ak tól el té rő en a le he tő leg szé le seb -

ben kí ván ták meg ha tá roz ni a tvr. cél ját, hogy a ma gyar és az egye te mes kul tú ra 

szá má ra min den mu ze á lis em lék meg ment he tő, véd he tő és fel dol goz ha tó le gyen. 

Mi vel az Mtvr. meg al ko tá sa óta ma gas szin tű jog sza bá lyok ren dez ték a le vél tá rak, 

a mű em lék vé de lem és a ter mé szet vé de lem ügye it, ezért az elő ter jesz tő ja va sol ta – az 

eset le ges át fe dé sek el ke rü lé se, az is mé telt el já rá sok meg elő zé se ér de ké ben – azok -

nak a tár gyi, írá sos és egyéb em lé kek nek az Mtvr. ha tá lya aló li ki vé te lét, ame lyek 

az em lí tett jog sza bá lyok alap ján már vé de lem ben ré sze sül tek.324 

Az Mtvr. mó do sí tá sá val ki ke rült a jog sza bály ból az or szá gos mú ze u mok fel so -

rolá sa (2. §). Ezt kö ve tő en az Mtvr. csak az ala pí tás mi nisz ter ta ná csi ha tás kör be 

uta lá sát tar tal maz ta, va la mint azt, hogy az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sa kü lön 

jog sza bály ban ta lál ha tó (mó do sí tott 5. §). 

Az ere de ti elő ter jesz tés még tar tal maz ta az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sát. Az 

in do ko lás sze rint ugyan is az Mtvr. ha tály ba lé pé se óta több mú ze um vált or szá gos 

mú ze um má, ezért a ter ve zet – a tény le ges hely zet nek meg fe le lő en – az összes or -

szá gos mú ze u mot fel so rol ta.325 Az elő ter jesz tés el ső al ka lom mal tör tént tár gya lá sa 
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322   A Mi nisz ter ta nács elő ter jesz té sét Lá zár György, a Mi nisz ter ta nács el nö ke 1981. jú ni us 24-én ter jesz -
tet te fel az El nö ki Ta nács hoz. Az elő ter jesz tés ira tai: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do -
boz). Az elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács 1981. au gusz tus 28-án tar tott ülé sén tár gyal ta elő ször: MNL 
OL XVIII-2-b-1981. au gusz tus 28. (28. do boz), és szep tem ber 25-én tar tott ülé sén fo gad ta el: MNL OL 
XVIII-2-b-1981. szep tem ber 25. (28. do boz). 

 
323   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal jegy -

zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 1. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). 
 
324   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 1. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: KOREK: i. m. (1988), 128. 

 
325   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy -mi nisz ter ál tal jegy -

zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Pozsgay 
Im re (1933–2016): Pá lyá ját az MSZMP Bács-Kis kun me gyei ap pa rá tu sá ban kezd te, az agi tá ci ós és pro -
pa gan da osz tály ve ze tő je, majd a me gyei párt bi zott ság ide o ló gi ai tit ká ra lett, a fi lo zó fi ai tu do má nyok 
kan di dá tu sa, ké sőbb az MSZMP KB ap pa rá tu sá ba ke rül. Kul tu rá lis mi nisz ter he lyet tes (1974–1976), kul -



so rán (au gusz tus 28.) azon ban vi ta ala kult ki a ren del ke zés kap csán. Trautmann 

Rezső (1907–1995) ta nács tag ugyan is ész re vé te lez te, hogy a ter ve zet fel so rol ja az 

or szá gos mú ze u mo kat, majd fel ha tal maz za a Mi nisz ter ta ná csot, hogy a jö vő ben 

orszá gos mú ze u mot lé te sít sen. Sze rin te ez az zal a „jo gi kö vet kez ménnyel” jár hat, 

hogy azo nos jo gi hely ze tű in téz mé nye ket egy részt tör vé nye re jű ren de let, más részt 

mi nisz ter ta ná csi ren de let he lyez ilyen stá tus ba. Egy sze rű sít het né a hely ze tet an nak 

ki mon dá sa, hogy or szá gos mú ze u mot a Mi nisz ter ta nács lé te sít het, mert így egy sé -

ges jog sza bá lyi szin ten tör tén ne az ala pí tás. Korcsog And rás ál lam tit kár az ész re -

vé telt meg fon to lan dó nak tar tot ta, de jog sza bá lyi ha gyo má nya van an nak, hogy az 

or szá gos mú ze u mo kat tvr. so rol ja fel. Ugyan ak kor új mú ze um lé te sí té sé nél el sze -

ret nék ke rül ni a „tör vény szin tű” jo gi sza bá lyo zás ki egé szí té sét, ezért a ja va solt 

meg ol dás le egy sze rű sí te né a jo gi ren de zést. Markója Im re (1931–2008) igaz ság ügy -

mi nisz ter sze rint a fel ve tett ja vas lat észsze rű nek tű nik, de a kér dés ben kon zul tál ni 

kell a szak em be rek kel. Szijártó Ká roly (1927–2014) egyet ér tett a ja vas lat tal, meg -

va ló sí tá sa azon ban az zal a kö vet kez ménnyel jár hat, hogy a Mi nisz ter ta nács nak 

jog sza bályt kell ki ad nia az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sá ról. Losonczi Pál (1919–

2005), az El nö ki Ta nács el nö ke vé gül azt ja va sol ta, hogy a kér dést a Mi nisz ter ta -

nács vizs gál ja meg, és az egyez te tett ál lás pont ke rül jön is mét az El nö ki Ta nács elé. 

A Ta nács en nek meg fe le lő en a ter ve ze tet le vet te na pi rend jé ről.326 

Az elő ter jesz tők meg vizs gál ták a fel ve tést, majd el fo gad ták a ja vas la tot, és az 

elő ter jesz tést – egy kü lön ki egé szí tés ben – mó do sí tot ták, il let ve csa tol ták a ki ad ni 

ter ve zett mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat ter ve ze tét.327 

Az El nö ki Ta nács szep tem ber 25-én tar tott ülé sén új ra na pi rend re ke rült az im -

már mó do sí tott elő ter jesz tés. Pozsgay Im re el mond ta, hogy a ko ráb bi ta nács ülé sen 

fel me rült ja vas la tot az elő ter jesz tők meg vizs gál ták, és a ter ve ze tet en nek meg fe le -

lő en mó do sí tot ták. Az új ja vas lat sze rint az or szá gos mú ze u mo kat mi nisz ter ta ná csi 

ha tá ro zat so rol ja majd fel, és a tör vé nye re jű ren de let csak az er ről szó ló fel ha tal -

ma zást tar tal maz za. Vida Mik lós (1927–2005) ta nács tag ész re vé te lez te, hogy az 

ere de ti elő ter jesz tés ben, a tvr. 5. §-ában más sor rend ben, más el ne ve zés sel so rol ja 

fel az or szá gos mú ze u mo kat, mint a ki ad ni ter ve zett mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat; 

java sol ta ezért a tvr. ter ve ze té ben sze rep lő fel so ro lás át eme lé sét. Ja vas la tát el fo -

gad ha tó nak tar tot ta Losonczi Pál is, de Pozsgay er re je lez te, hogy az elő ter jesz tés 
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tu rá lis mi nisz ter (1976–1980), mű ve lő dé si mi nisz ter (1980–1982), a Ha za fi as Nép front fő tit ká ra 
(1982–1988), 1987-ben részt vett a lakitelki ta lál ko zón, 1988-ban az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak 
tag já nak vá laszt ják, 1988-tól ál lam mi nisz ter. Tag ja az el ső sza ba don vá lasz tott or szág gyű lés nek, az 
MSZP frak ció ve ze tő je, majd ki lé pé se után füg get len kép vi se lő. Mű kö dé sé hez: T. KISS: i. m. (1993), 525–
526. 

 
326   A Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa 1981. au gusz tus 28-án meg tar tott ülé sé ről ké szült jegy ző -

könyv, 1–2. ol dal: MNL OL XVIII-2-b-1981. au gusz tus 28. (28. do boz). Korcsog And rás (1931–2012): 
ve gyész mér nök, egye te mi do cens, rektorhelyettes a Veszp ré mi Vegy ipa ri Egye te men, majd az MSZMP 
KB tu do má nyos, kul tu rá lis és köz ok ta tá si osz tály ve ze tő-he lyet te se (1974–1979), a Mű ve lő dés ügyi Mi -
nisz té ri um ál lam tit ká ra (1980–1983), ké sőbb pe dig a Mi nisz ter ta nács Tu do mány po li ti kai Bi zott sá gá nál 
dol go zott: http://www.ekmk.hu/le xi kon/talalatok3.php?beture=KORCSOG%20Andr%C3%A1s (utol só le -
töl tés: 2018. 07. 27.). 

 
327   A Ki egé szí tés (0038/26/1981. MM TÜK) meg ta lál ha tó az elő ter jesz tés ira tai kö zött: MNL OL XVIII-2-a-

1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). 



el fo ga dá sa ese tén a mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat dol ga lesz pon to san meg ha tá roz ni 

az or szá gos mú ze u mok fel so ro lá sát és el ne ve zé sét.328 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (3. §) szi go rí tot ta a ki vi te li sza bá lyo kat: ezt kö ve tő en köz -

gyűj te mény ben őr zött mu ze á lis em lé ket ki vin ni az or szág te rü le té ről ide ig le ne sen 

vagy vég le ge sen csak a mű ve lő dé si mi nisz ter en ge dé lyé vel volt sza bad (mó do sí tott 

8. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa sze rint azért szük sé ges a kul tu rá lis ér té kű tár gyak 

ki vi te li sza bá lya i nak ki egé szí té se az zal, hogy a mu ze á lis köz gyűj te mény ben őr zött 

mu ze á lis em lé ket az or szág te rü le té ről ide ig le ne sen vagy vég le ge sen ki vin ni csak  

a mű ve lő dé si mi nisz ter en ge dé lyé vel sza bad, mert az ed di gi sza bá lyo zás nem volt 

ki elé gí tő, ezt a ren del ke zést ugyan is ma ga sabb szin tű jog sza bály nem tar tal maz -

ta.329 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (4. §) alap ján a vé det té nyil vá ní tás a mu ze á lis em lék mi nő -

sí té sét is je len tet te, mert tu laj do no sa jo got nyert mind azon ál la mi ked vez mé nyek 

igény be vé te lé re, ame lye ket a mű ve lő dé si mi nisz ter a vé dett mu ze á lis em lék meg -

őr zé sé hez és fenn tar tá sá hoz biz to sí tott (mó do sí tott 10. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa sze rint a mu ze á lis em lé kek vé det té nyil vá ní tá sa  

a tu laj do nos szá má ra bi zo nyos kor lá to zá so kat je lent. En nek el len sú lyo zá sá ra tar tal -

maz za a ter ve zet, hogy a mu ze á lis em lék tu laj do no sa jo go sult min den olyan ál la mi 

ked vez mény igény be vé te lé re, ame lyet a mű ve lő dé si mi nisz ter a vé dett mu ze á lis 

em lék meg őr zé sé hez és fenn tar tá sá hoz meg ad.330 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (5. §) után vé dett mu ze á lis em lék tu laj don jo gát – örök lés 

kivé te lé vel – kül föl di (ál lam pol gár) csak a mi nisz ter en ge dé lyé vel sze rez het te meg 

(mó do sí tott 13. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a ter ve zet új sza bály -

ként tar tal maz za, hogy a vé dett mu ze á lis em lék kül föl di ré szé re va ló át ru há zá sá -

hoz – örök lés ese tét ki vé ve – a mű ve lő dé si mi nisz ter en ge dé lye szük sé ges.331 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (6. §) után ha a vé dett mu ze á lis em lék, il let ve gyűj te mény 

ép sé ge, meg fe le lő ke ze lé se a tu laj do nos nál nem volt biz to sít va, az il le té kes or szá -

gos mú ze um el ren del het te an nak köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sét (mó do sí -

tott 15. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa a vé dett mu ze á lis em lék kel (gyűj te ménnyel) kap cso -

la tos tu laj don jog köz ér de kből tör té nő kor lá to zá sá nak el ren de lé sét az zal ma gya ráz ta, 
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328   A Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa 1981. szep tem ber 25-én meg tar tott ülé sé ről ké szült jegy ző -
könyv, 2. ol dal, a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csá nak ülé sé ről 1981. szep tem ber 25-én ké szí tett 
be széd gyors írói jegy ző könyv, 1–2. ol dal: MNL OL XVIII-2-b-1981. szep tem ber 25. (28. do boz). Ld. még: 
KOREK: i. m. (1988), 128. 

 
329   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: BUZINKAY: i. m. (2010), 112. 

 
330   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy -mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: BUZINKAY: i. m. (2010), 112. 

 
331   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). 



hogy er re ak kor ke rül het sor, ha az em lék (gyűj te mény) vé del me a tu laj do nos nál 

nincs meg fe le lő en biz to sít va.332 

Az Mtvr. mó do sí tá sa (7. §) az ása tás új de fi ní ci ó ját ad ta meg az zal, hogy ása tás -

nak mi nő sí tett „min den olyan tu do má nyos szem pon tok sze rint vég zett ku ta tást, 

amely nek cél ja tör té ne ti (ré gé sze ti, érem ta ni), em ber ta ni, vagy más ter mé szet- és tár -

sa da lom tu do má nyi je len tő sé gű mu ze á lis em lék fel tá rá sa”. Ása tás nak mi nő sült to váb bá 

a bar lan gok ban, a vi zek med ré ben ilyen cél ból vég zett ku ta tó mun ka is. Meg vál to -

zott az ása tá si en ge dé lye zé si fo lya mat is. Az en ge dé lye zés re ezen túl a mű ve lő dé si 

mi nisz ter, az épí tés ügyi és vá ros fej lesz té si mi nisz ter és az MTA el nö ke ál tal ki ne -

ve zett Ása tá si Bi zott ság lett jo go sult, ter mé szet vé del mi te rü le te ken (bar lang ban) az 

il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye is szük sé ges volt. Új elem ként be ve -

zet ték „a ki emelt nagy be ru há zást meg elő ző ása tás” fo gal mát, amely nek vég zé sét  

a mű ve lő dé si mi nisz ter a be ru há zás vo nat ko zá sá ban il le té kes mi nisz ter vagy or szá -

gos ha tás kö rű szerv ve ze tő jé nek egyet ér té sé vel ren del te el. Ilyen eset ben az ása -

tás költ sé gei a be ru há zá si elő i rány za tot ter hel ték (mó do sí tott 16. §). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa az ása tás új de fi ní ci ó ját, va la mint az en ge dé lye zés 

fo lya ma tá nak de cent ra li zá lá sát gya kor la ti ta pasz ta la tok kal ma gya ráz ta. A meg elő -

ző ása tás a ki emelt nagy be ru há zá sok hoz kap cso ló dik, ezért a költ ség a be ru há zá si 

elő i rány za tot ter he li. Ezt az in do kol ja, hogy egy részt a meg elő ző ása tás el vég zé sé re 

a mú ze u mok nak nincs anya gi fe de ze tük, más részt a be ru há zás tel jes költ sé gé hez 

ké pest az em lí tett összeg nem szá mot te vő, és a be ru há zá si költ sé gek kö zött meg -

ter vez he tő.333 

Az Mtvr. mó do sí tá sa ki mond ta, hogy az or szág tör té ne ti (ré gé sze ti) je len tő sé gű 

le lő he lye it, te rü le te it vé de lem ben kell ré sze sí te ni (8. §). A vé det té nyil vá ní tást –  

a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ja vas la ta alap ján – a mi nisz ter ren del te el. Ha a vé det té 

nyil vá ní tás bel te rü le tet érin tett, az épí tés ügyi és vá ros fej lesz té si mi nisz ter rel, ha 

me ző gaz da sá gi ren del te té sű föl det vagy bel te rü let nek me ző gaz da sá gi cél ra hasz -

no sí tott ré szét érin tet te, a me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter rel, il le tő leg 

ha ter mé szet vé de lem alatt ál ló te rü let re (bar lang ra) vo nat ko zott, az Or szá gos Kör -

nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké vel egyet ér tés ben kel lett el jár ni. 

Az elő ter jesz tés a vé det té nyil vá ní tás új rend sze rét az zal in do kol ta, hogy az ed -

di gi ek kel el len tét ben, amíg csak a me ző gaz da sá gi ren del te té sű föl dek vé det té nyil -

vá ní tá sá hoz kí ván ták meg a me ző gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter egyet ér té -

sét, ezen túl az épí tés ügyi és vá ros fej lesz té si mi nisz ter nek, il let ve az Or szá gos Kör -

nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek az egyet ér té se is szük sé ges, ha bel -

te rü let nek, il let ve ter mé szet vé del mi te rü let nek a vé det té nyil vá ní tá sá ról van szó.334 
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332   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy -mi nisz ter ál tal 
jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: KOREK: i. m. (1988), 128. 

 
333   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy -mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 2–3. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). 
Ld. még: KOREK: i. m. (1988), 128., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 51–52. 

 
334   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal 

jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 3. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: KOREK: i. m. (1988), 129., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 52. 



Az Mtvr. mó do sí tá sa fo gal mi pon to sí tá so kat is tar tal ma zott: a „köz gyűj te mény” 

he lyé be a „mu ze á lis köz gyűj te mény”, a „mu ze á lis tárgy” fo ga lom he lyé be a „mu ze á lis 

em lék” el ne ve zés, a „ré gé sze ti je len tő sé gű vé dett föld te rü le tek” meg je lö lés he lyé be 

pe dig a „tör té ne ti (ré gé sze ti) em lé kek és föld te rü le tek” meg je lö lés lé pett (9. § [1] 

bekez dés). Más részt a mó do sí tás de cent ra li zál ta a ha tás kö rö ket, mert egyes ese tek -

ben a mi nisz ter he lyett a szük sé ges dön tést a köz gyűj te mény ve ze tő je hoz hat ta 

meg a köz gyűj te mény gyűj te mé nyé be tar to zó tár gyak ide ig le nes hasz ná lat ra tör té -

nő át en ge dé sé ről, il let ve a mu ze á lis ma gán gyűj te mé nyek kel és egye di mu ze á lis em -

lé kek kel kap cso la tos egyes fe lü gye le ti jo go kat a mi nisz ter től az il le té kes or szá gos 

mú ze um hoz te le pí tett (9. § [2] be kez dés). 

Az elő ter jesz tés in do ko lá sa fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a ko ráb bi sza bá lyok 

sze rint köz gyűj te mény ben őr zött mu ze á lis em lék más szerv ré szé re idő le ges hasz ná -

lat ra tör té nő át adá sá hoz a mi nisz ter en ge dé lyét kel lett kér ni, ugyan ak kor in do kolt 

ezt a ha tás kört a köz gyűj te mény ve ze tő jé re át ru ház ni. Más részt to váb bi de cent ra -

li zá ció meg va ló sí tá sa ér de ké ben ke rül nek át egyes ha tó sá gi jel le gű fe la da tok mi -

nisz te ri ha tás kör ből az or szá gos mú ze u mok hoz.335 

Az Mtvr. 1981-es mó do sí tá sát a muzeológiai szak em be rek félsikerként ér té kel -

ték. Egy részt meg erő sí tet te a ma gyar mú ze u mi há ló zat egy sé gé nek gon do la tát,  

a fenn tar tás és az irá nyí tás rend jét, más részt vi szont nem hoz ta meg a kí vánt, a ko -

ráb bi év ti ze d ek ta pasz ta la ta i ra épí tett vál to zá so kat (pél dá ul el ma radt a ta nács tör -

vény tárgybani mó do sí tá sa).336 

1984-ben je lent meg a ko ráb bi év ti ze d ek vi dé ki mú ze um po li ti ká ját, mú ze um -

ügyét elem ző el ső össze fog la ló ta nul mány. Bándi Gá bor (1939–1988) Vas me gyei 

mú ze um igaz ga tó adatolva vizs gál ta a kor szak muzeológiai fo lya ma ta it: leg lé nye ge -

sebb meg ál la pí tá sa, hogy a költ ség ve tés, a gyűj te mény gya ra po dás, a lá to ga tott ság 

és a ku ta tói lét szám alap ján a me gyei szer ve ze tek be so rolt mú ze u mok ese té ben 

mu tat ha tó ki a leg gyor sabb és leg lát vá nyo sabb fej lő dés. Rög tön hoz zá tet te, hogy  

a nagy ha gyo má nyú, „gaz da gabb” mú ze u mi há ló zat tal ren del ke ző me gyék to vább 

erő söd tek, míg a sze ré nyebb adott sá gú ak ese té ben a nö ve ke dés már las sabb volt. 

Rá adá sul a há ló zat fej lesz tés el ső sor ban a ki sebb te le pü lé se ket érin tet te (hely tör té -

ne ti mú ze u mok, mu ze á lis em lék he lyek, ki ál lí tó he lyek jöt tek lét re), míg a komp lex, 

tu do má nyos in téz mé nyek szá ma ke vés bé nö ve ke dett. Az ex ten zív mú ze um fej lesz -

tés – rész ben az előb bi ek ből kö vet ke ző en – el lent mon dá so kat ered mé nye zett.  

A he lyi fenn tar tás a lát vá nyos fej lesz té se ket ré sze sí tet te előny ben, ezek pe dig 

rend sze rint par ti ku lá ris ér de kek men tén va ló sul tak meg, mi köz ben a gyor san nö vő 

szer ve zet fenn tar tá sá hoz csak a szük sé ges mi ni má lis for rá so kat biz to sí tot ták. Kü lö -

nö sen a szak mai te vé keny ség re for dí tan dó ke ret ará nya esett vissza min de nütt,  

a ta ná csi irá nyí tás nem tu dott fel nő ni a spe ci á lis tu do má nyos irá nyí tás kö ve tel mé -

nye i hez, csak a köz mű ve lő dé si funk ció ér de mi irá nyí tá sá ra vál lal ko zott. Az ága zati 

irá nyí tás szem pont já ból az Mtvr.-ben meg ha tá ro zott irá nyí tá si jog kö rök nem ér vé -
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335   Az elő ter jesz tés Pozsgay Im re mű ve lő dé si mi nisz ter és dr. Markója Im re igaz ság ügy- mi nisz ter ál tal 
jegy zett in do ko lá sa (0038/18/1981.), 3. ol dal: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. do boz). Ld. 
még: BUZINKAY: i. m. (2010), 110–111. 

 
336   BÁNDI: i. m. (1984), 12., KOREK: i. m. (1988), 127. 



nye sül tek meg fe le lő en (pél dá ul az igaz ga tói ki ne ve zé sek hez szük sé ges hoz zá já ru -

lá si jog mint a szak mai szín vo nal egyik biz to sí té ka), az in téz mény há ló zat jo gi lag és 

szer ve ze ti leg szét ta golt tá vált. A há ló zat fej lesz tést or szá gos szin ten nem si ke rült 

ko or di nál ni, a he lyi el kép ze lé sek vál tak meg ha tá ro zó vá, nem va ló sult meg az egyes 

tu do mány sza kok (pél dá ul ré gé szet, nép rajz, mű vé szet tör té net) mű ve lé sé nek or szá -

gos mú ze u mok kal, egye te mek kel, MTA-val egyez te tett, egy sé ges szem lé le tű kon -

cep ci ó ja. Mi köz ben a KMI egy re ke ve sebb szol gál ta tást nyúj tott a vi dé ki mú ze u mok 

szá má ra, a mú ze um ügyért fe le lős tes tü le tek, bi zott sá gok mű kö dé sük ben (és ez ál tal 

ész re vé te le ik, aján lá sa ik) for má lis sá vál tak, mind ezek kö vet kez té ben a „mú ze u mi 

egy ség” gon do la ta sú lyos sé rü lé se ket szen ve dett.337 

A tár ca ál tal kez de mé nye zett prog ra mok, in téz ke dé sek sem hoz ták meg a kí vánt 

ered ményt. 1979-ben a ku ta tó he lyi rang oda íté lé sé vel igye kez tek hét vi dé ki mú -

ze u mot „ki emel ni”, en nek azon ban a ha tá sa ép pen el len ke ző lett: sér tett ség a ki ma -

rad tak ese té ben, a fi nan szí ro zás elég te len sé ge a bekerülteknél (rá adá sul a ku ta tó he -

lyek kö zöt ti együtt mű kö dést a ta ná csi pénz gaz dál ko dá si sza bá lyok is ne he zí tet ték). 

A tu do mány sza ki hely zet fel me ré sek ag gasz tó ered mé nyei: szét ta golt ság, irá nyít ha -

tat lan ság, el ma ra dás el le né re sem si ke rült a fenn tar tói és irá nyí tá si struk tú ra meg -

vál toz ta tá sát el ér ni. A mi nisz té ri um a ki ala kult hely zet re – Bándi Gá bor sze rint – is -

mét rossz vá laszt adott: ága za ti-szak mai fe la da ta i nak jó ré szét ha tás kör és pénz 

nél kül, a de mok ra ti zá lás je gyé ben „át tol ta” az or szá gos mú ze u mok nak és a me gyei 

ta ná csok nak.338 

Az MSZMP KB mel lett mű kö dő Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1986 no vem -

be ré ben meg vi tat ta a mi nisz té ri um ál tal ké szí tett A mú ze u mok táv la ti fej lesz té si 

kon cep ci ó ja cí mű do ku men tumter ve ze tét. A to vább fej lesz tett kon cep ci ót az or szág -

gyű lés kul tu rá lis bi zott sá ga is meg tár gyal ta 1987 no vem be ré ben, azon ban ez a ter -

ve zet – meg ké sett sé ge okán – már nem hoz ta, nem hoz hat ta el a kí vánt vál to zást: 

a há ló zat fej lesz tés cél sze rűbb és szak sze rűbb irá nyí tá sát, a me gyei mú ze u mi há ló -

zat mun ká já nak meg erő sí té sét, a szak em ber kép zés és -to vább kép zés fel té te le i nek 

ja ví tá sát.339 

 

 

Összeg zés 
 

Az Mtvr. nagy elő nyé nek tar tot ták, hogy egy sé ges ke ret be tud ta fog lal ni a kü lön bö -

ző – alap és ki egé szí tő – szak ága kat, és min dezt össz hang ba hoz ta a kul tu rá lis te -

rü let, il let ve a jog al ko tás kü lön bö ző te rü le te in ki ala kult szo ci a lis ta jog el mé le tek kel 

és jog gya kor lat tal. Hi bá já nak ró hat juk fel vi szont, hogy gyak ran a mú ze um ügy 
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337   BÁNDI: i. m. (1984), 7–11., Bándi Gá bor ta nul má nyát to váb bi ér té kes szem pon tok kal és ada tok kal egé -
szí tet te ki Ikvai Nán dor: IKVAI: i. m. (1988), 19–33. Bándi Gá bor „ju tal ma” a ta nul mány köz lé sé ért me -
gyei mú ze um igaz ga tói ál lá sá ból tör tént me nesz té se volt (Va si Mú ze u mi Arc kép csar nok, Bándi Gá bor, 
http://muzeumbarat.hu/eletr.php?elod_id=32, utol só le töl tés: 2018. 06. 21.). 

 
338   BÁNDI: i. m. (1984), 11–14. 
 
339   A mú ze u mok táv la ti fej lesz té si kon cep ci ó ja = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 1987–1988, 3–10., WOLLÁK – 

ZSIDI: i. m. (2003), 241–242., ÉRI: i. m. (2004), 7. 



alap ve tő el vi kér dé se it sem tisz táz ta, így ezek ren de zé sé re ala cso nyabb szin tű jog -

sza bá lyok ban ke rült sor (pél dá ul mú ze um ti po ló gia, a fel tá rá si jo go sult ság meg ha tá -

ro zá sa stb.).340 

Az Mtvr. sza kí tott az zal a ko ráb bi ma gyar köz jo gi ha gyo mánnyal, amely or szá -

gos mú ze um ala pí tá sá hoz par la men ti – az az tör vé nyi szin tű – jó vá ha gyást írt elő, 

ezt a jog kört a kor mány kap ta meg. 

Az Mtvr. nem ke zel te azt a hi e rar chi kus hely ze tet, amely 1929 után ki ala kult: 

szám ta lan mú ze um tí pus jött lét re, ame lyek tí pu son ként igé nyel tek vol na tör vé nyi 

szin tű és rész le tes sza bá lyo zást (de fi ní ci ót és igaz ga tá si sza bá lyo kat). Az Mtvr. 

azon ban en nek a kí vá na lom nak nem, il let ve csak rész le ge sen tett ele get. 

Az Mtvr. alap ján meg al ko tott ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok gyűj te mé nyé ből 

jött lét re a mú ze u mi ügy rend, ame lyet a tár ca a mú ze u mi mű kö dést meg könnyí tő 

ve zér fo nal nak szánt. A me gannyi prak ti kus is me re tet tar tal ma zó ki ad vány csak 

„mú ze u mi zöld könyv”-ként vo nult be a mú ze u mi köz be széd be.341 

Az Mtvr. ál tal be ve ze tett, or szá gos mú ze u mok ál tal gya ko rolt mű tárgyfe lü gye le ti 

rend szer po zi tív ho za dé ka volt – az egyes mű tár gyak sor sá nak nyo mon kö ve té se 

mel lett – az or szá gos mú ze u mok adat tá ra i nak ki ala ku lá sa.342 

A me gyei mú ze u mi szer ve ze tek fel ál lí tá sa fel ké szü let le nül ér te a me gyei ta ná -

cso kat, ugyan ak kor a há ló zat ki ala kí tá sá val a vi dé ki mú ze u mok elő nyö sebb hely zet -

be ke rül tek, az új irá nyí tá si rend szer ben ma ga sabb szin tű mű kö dés re nyílt le he tő sé -

gük: a szak ma – a fenn tar tók se gít sé gé vel – előnyt ko vá csolt a dön tés ből. A me gyei 

mú ze u mi szer ve ze tek ad ták a mú ze um lá to ga tók fe lét, az el kö vet ke ző év ti ze d ek ben 

fo lya ma to san bő vül tek, és a ma gyar vi dék tény le ges kul tu rá lis-tu do má nyos köz -

pont ja i vá vál tak. Nem vé let len, hogy az MSZMP KB rend sze re sen tár gyalt té má ja 

volt a me gyei mú ze u mi szer ve ze tek hely ze te, hi szen költ ség ve té sük kel együtt 

jelen tő sé gük is egy re nőtt, az 1960-as évek vé gén ta pasz tal ha tó meg tor pa nás után 

a vi dé ki mú ze um fej lesz té sek újabb len dü le tet vet tek. A hát tér ben rend sze rint párt -

po li ti kai dön té sek hú zód tak (alap ve tő en köz mű ve lő dé si cél ki tű zé sek kel: pél dá ul 

mun kás mű ve lő dés), és mi köz ben már or szá gos tu do má nyos ku ta tá si pro jek tek be is 

be ka cso lód hat tak a me gyei mú ze u mok (sok fon tos szak mai mű hely ala kult meg), az 

ága za ti mi nisz té ri um csak ké sőn, az 1970-es évek ben kezd te meg a szak mai fel -

ada tok or szá gos szin tű ko or di ná lá sát, te gyük hoz zá: ke vés ered ménnyel.343
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340   BÁNDI: i. m. (1984), 5–7., IKVAI: i. m. (1988), 17., KOREK: i. m. (1988), 123. Az Mtvr.-t a rend szer vál to zás 
után rész le te sen ér té kel te az 1997-es új szak tör vény ál ta lá nos in do ko lá sa: A kul tu rá lis ja vak védel mé -
ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről szó ló T/4747. 
szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa (Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyű lé se, 1994–1998, ki hir de -
tett tör vény ja vas la tok és ha tá ro za ti ja vas la tok): http://www.par la ment.hu/iromany/04747ir.htm (utol -
só le töl tés: 2018.05.14.). 

 
341   ÜGY REND; 1965-ben ad ták ki a Mú ze u mok Ügy ren di Sza bály za tát, 1966-ban pe dig a Mú ze u mok Nyil -

ván tar tá si Sza bály za tát: K. VÉGH: i. m. (2003), 117. (58. jegy zet). 
 
342   FE JŐS – KOREK: i. m. (1971), 39., BUZINKAY: i. m. (2010),111–112., BASICS Be at rix: Pél dák ma gyar kép -

ző mű vé sze ti adat tá rak ra = MúzeumCafé, 2018, 2. sz., 175–176. 
 
343   BÁNDI: i. m. (1984), 5–7., 11–14., IKVAI: i. m. (1988), 17–32., VÁ SÁR HE LYI Ta más: A jö vő ről, amely a múlt -

ban gyö ke re zik = VÁ SÁR HE LYI Ta más: A nyi tott mú ze um. (Mú ze u mi irány tű 2.) Szent end re, Sza bad té ri 
Nép raj zi Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2009, 182., BASICS: Egy ség ben volt az erő, 
i. m. (2016), 101–102., 106–108. A fej lesz té sek kel kap cso la tos dön té sek to vább ra sem a mi nisz té ri um -
ban, ha nem a párt köz pont ban szü let tek meg: GRÉCZI: i. m. (2016), 184–185.





IX. Mú ze um ügy a rend szer vál to zás után 
 

 

A rend szer vál to zás sal vég be ment po li ti kai-tár sa dal mi-gaz da sá gi vál to zá sok az élet 

min den te rü le tén új sza bá lyo zást igé nyel tek. Az ön kor mány za tok kul tu rá lis sze rep -

vál la lá sa, az ál la mi tu do mány po li ti ka je len tő sé gé nek át ér té ke lé se, nem zet kö zi vál -

la lá sa ink egya ránt in do kol ták a mú ze um ügy új sza bá lyo zá sát, hi szen az Mtvr. már 

mó do sí tá sok kal sem volt al kal mas ar ra, hogy az ága za ti tör vény től el várt fe la da to -

kat tel je sít se. 

A rend szer vál to zás után az év szá za dos ma gyar ha gyo má nyok nak meg fe le lő en, 

az Eu ró pa Ta nács he lyi ön kor mány za tok ról szó ló char tá já nak aján lá sai fi gye lem -

bevé te lé vel, a meg nö ve ke dett fe la da tok hoz iga zí tot tan új já szer vez ték a he lyi ön -

kor mány za ti rend szert. A há rom szem pont együt tes ér vé nye sí té se egyút tal azt is 

je len tet te, hogy nem az 1949 előt ti ön kor mány za ti rend szer tért vissza, ha nem de -

mok ra ti kus ön kor mány za tok ala kul hat tak. Az or szág gyű lés a je len lé vő kép vi se lők 

két har ma dá val al kot ha tott a tárgy kör ben tör vényt, így meg szü le tett a he lyi ön kor -

mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.). Bár az ön kor -

mány za tok et től kezd ve bár mit meg te het tek, amit jog sza bály nem til tott vagy nem 

utalt más szerv ha tás kö ré be, a tör vény nevesítetten meg ha tá ro zott kö te le ző fe la da -

to kat, így a te le pü lé si ön kor mány za tok meg kap ták a köz mű ve lő dés, a tu do má nyos 

és mű vé sze ti te vé keny sé gek tá mo ga tá sá nak, míg a me gyei ön kor mány za tok a regio -

ná lis köz gyűj te mé nyek fenn tar tá sá nak fel adat kö re it. (Mi vel a fő vá ros és ke rü le tei 

ha tás kö rei sok eset ben át fed ték egymást, az or szág gyű lés a kér dés ren de zé sé re 

kü lön tör vényt al ko tott: a fő vá ro si ön kor mány zat ról és a fő vá ro si ke rü le ti ön kor -

mány za tok ról szó ló 1991. évi XXIV. tör vényt; az Ötv. 1994-es mó do sí tá sa vi szont 

ezt a sza bá lyo zást „be ol vasz tot ta”.) Ezek nek a fe la da tok nak az el lá tá sá hoz szük sé -

ges pénz esz kö zök ről köz pon ti lag kel lett gon dos kod ni.344 

Ma gyar or szág vi szony lag ha mar, már az 1920-as évek ben lét re hoz ta a mo dern 

ál la mi tu do mány po li ti ka alap in téz mé nye it – és ezek kö zött ott vol tak a köz gyűj te -

mé nyek is –, de az év szá zad vé gé re az in téz mé nyek ál la po ta vég ze te sen le rom lott. 

Ugyan ak kor erő sö dött az az el vá rás, hogy az ál lam a tu do má nyos au to nó mi á kat 

(MTA, egye te mek, Or szá gos Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság, or szá gos tu do má nyos 

ku ta tá si alap prog ra mok) bíz za meg tu do mány po li ti kai cél ja i nak meg va ló sí tá sá val, 

de eh hez azok bel ső önál ló sá gát nö vel ni, il let ve az or szá gos (pél dá ul MTA) és lo ká -

lis au to nó mi ák (egye te mek) vi szony- és fe la dat rend sze rét tisz táz ni kel lett. Az er ről 

zaj lott gon dol ko dás ban – el té rő en az 1920-as évek től – az au to nó mi ák szint jén 
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344   TA KÁCS Im re: A he lyi ön kor mány za ti rend szer = Al kot mány tan. Szerk. KUKORELLI Ist ván (Osiris Tan -
köny vek), Bp., Osiris, 1997, ne gye dik, át dol go zott ki a dás, 325–329., 332–333. A te le pü lé si ön kor mány -
za tok kö te le ző kul tu rá lis fe la da ta i ról („köz mű ve lő dé si, tu do má nyos, mű vé sze ti te vé keny ség [...] tá mo ga -
tá sa”) az Ötv. 8. § (1) be kez dé se (Al kot mány jog. Jog sza bály gyűj te mény. Szerk. KUKORELLI Ist ván [Osiris 
Tan köny vek], Bp., Osiris Ki a dó, 1996, má so dik, át dol go zott ki a dás, 508.), míg a me gyei ön kor mány za tok 
köz gyűj te mé nyi fe la da ta i ról („A me gyei ön kor mány zat kö te le ző fe la dat ként gon dos ko dik kü lö nö sen [...] 
a ter mé szet és a tár sa da lom me gyé ben le vő mu ze á lis em lé ke i nek, va la mint a tör té ne ti ira tok nak a gyűj -
té sé ről, őr zé sé ről, tu do má nyos fel dol go zá sá ról; to váb bá a me gyei könyv tá ri szol gál ta tá sok ról”) a 70. § (1) 
be kez dés a) pont ja (uo., 530.) ren del ke zett. 



nem je len tek meg a köz gyűj te mé nyek. Fel buk kan tak vi szont az ál la mi lag fi nan szí -

ro zott tu do má nyos ku ta tá sok mű he lye i ként, ne gye dik ként, az egye te mi tan szé kek, 

az ok ta tás tól füg get len ku ta tó in té ze tek és az aka dé mi ai (tan szé ki) ku ta tó cso por tok 

után. Glatz Fe renc ko ráb bi vi tá kat összegző és újab ba kat el in dí tó, 1998-ban meg -

je lent köny vé ben a köz gyűj te mé nye ket (könyv tá rak, mú ze u mok, do ku men tá ci ós 

köz pon tok, le vél tá rak) „rész ben in for má ció tá ro ló, rész ben a ku ta tást ki szol gá ló” 

intéz mé nyek ként ha tá roz ta meg, „ame lyek ku ta tá si funk ci ó kat is el lát nak”. Föl hív ta 

a fi gyel met ar ra is, hogy emel lett ki ál lí tó-be mu ta tó funk ci ó ik kal sa já tos sze re pet 

ját sza nak a tu do mány és a tár sa da lom kap cso la tá ban. Kü lön ki emel te, hogy el en -

ged he tet len a gyűj te mény spe ci fi kus ku ta tói és gyűj te mény ke ze lői te vé keny ség 

együt tes gya kor lá sa. Úgy vél te, hogy a szer ve ze ti kér dé sek tisz tá zá sán túl az MTA 

és az ok ta tá si mi nisz té ri um kö zös fe la da ta le het ne a köz gyűj te mé nyek ál la po tá nak 

tu do má nyos szem pon tú fe lül vizs gá la ta. Ezen el vek je gyé ben már 1996-ban megin -

dult a tu do mány po li ti kai re form.345 

Mind eköz ben, az 1980-as éve ket kö ve tő en, meg vál to zott a vi lág ban a mú ze u -

mok sze re pé ről val lott fel fo gás, de meg vál toz tak ma guk az in téz mé nyek is. A mú -

ze u mok im már nem pusz tán olyan szent he lyek, „temp lo mok” vol tak, ame lyek ben 

az egyén a kö zös ség kul tú rá já val, an nak tár gyi em lé ke i vel ta lál koz ha tott, ön ma gu -

kat nem pusz tán az em be rek ne ve lé sét-mű ve lé sét szol gá ló in téz mé nyek ként de fi -

ni ál ták, ha nem mind ezek mel lett, mind eze ken túl az él ve zet, a szó ra koz ta tás hely -

szí ne i ként is. A mul ti mé dia ré vén az ön ki fe je zés és a meg ér tés új esz köz rend sze re  

a mú ze u mo kat sem hagy ta érin tet le nül, meg je len tek a nagy tö me ge ket meg moz ga tó, 

rend kí vü lit, szo kat lant ígé rő mú ze u mi ren dez vé nyek, az ún. megakiállítások, az im -

már a fo gyasz tók ra épü lő mú ze u mi shopok és ká vé zók. A mú ze um egy re na gyobb 

hang súlyt fek te tett köz ve tí tői funk ci ó já ra (gyak ran a gyűj tés és a tu do má nyos fel -

dol go zás ro vá sá ra), sok szor a tu riz mus ból nyer he tő be vé te lek mi att hát tér be szo -

rult a he lyi tár sa da lom ba tör té nő be ágya zott ság, mi köz ben új ra és új ra fel me rült  

a mú ze um tár sa dal mi hasz nos sá gá nak kér dé se. Az új ki hí vá sok új faj ta meg ol dá so kat 

kö ve tel tek, és elő se gí tet ték a mú ze um sze rep fel fo gá sá nak új meg fo gal ma zá sát is: 

„a mú ze um szin te az egyet len olyan in téz mény, amely le he tő vé ta pasz ta lás ré vén 

teszi a tör té ne lem, a mű al ko tá sok és a ha gyo mány(ok) meg is me ré sét” (Lakner La jos). 

A mú ze um így az is ko la ki emelt szö vet sé ge se lett, az ok ta tás sal és a kép zés sel tör -

té nő együtt mű kö dé se meg ha tá ro zó je len tő sé gű vé vált.346 
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345   GLATZ: i. m. (1998), 10., 36., 53–60., uő: Klebelsberg, i. m. (1999/2016), 203., 211–213. Az 1980-as évek 
vé gén eb ben a vo nat ko zás ban nem túl sok ér té ke lő meg jegy zést tar tal maz az ál ta lunk gyak ran idé zett 
muzeológiai össze fog la lás, az ek kor már nyil ván mu tat ko zó gon dok ról in kább hall gat (KOREK: i. m. 
(1988), 233–235.), pe dig a prob lé ma ka tasz ter már 1984-ben is mert volt (BÁNDI: i. m. (1984), 7–11., ld. 
még: IKVAI: i. m. (1988), 19–33.). 

 
346   PUCZKÓ Lász ló: Kul tú ra, pi ac, fo gyasz tás = Mú ze u mi ve ze té si is me re tek. A tan fo lyam jegy ze te, 2007–

2008. Szerk. VÁ SÁR HE LYI Ta más – KÁLDY Má ria – FRENDL Ka ta – SÁGHI Ilo na, Szent end re, Mú ze u mi 
Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2008, 36–40., VÁ SÁR HE LYI: i. m. (2009), 185–189., LAKNER La jos: A mu -
zeológia mint hi va tás = Él mény és tu dás. Mú ze u mi szak em be rek a köz ok ta tás szol gá la tá ban. Ku ta tá si 
jelen tés. Szerk. Bereczki Ibo lya – Sághi Ilo na (Mú ze u mi irány tű 4.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú -
ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 92–94., CSE RI Mik lós: Szem lé let vál tás a mú ze u -
mok ban = Él mény és tu dás. Mú ze u mi szak em be rek a köz ok ta tás szol gá la tá ban. Ku ta tá si je len tés. Szerk. 
BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 4.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 97–101., VÍGH An na má ria: Mú ze u mi mo der ni zá ció = Él mény 



Az 1990-es évek kö ze pén mint egy 750 mu ze á lis in téz mény mű kö dött Ma gyar -

or szá gon, eb ből kö zel 130 „mú ze um” be so ro lá sú volt.347 A fen ti fo lya ma tos vál to -

zá sok in do kol ták, hogy a mú ze um ügy és ter je del mes in téz mény há ló za ta új ága za ti 

sza bá lyo zást kap jon, de er re csak hosszas elő ké szí tés után a má so dik sza ba don vá -

lasz tott or szág gyű lés mű kö dé se ide jén ke rült sor. 

 

 

A kul tu rá lis tör vény 
 

A ki vé te les el já rás ban el fo ga dott, a kul tu rá lis ja vak vé del mé ről és a mu ze á lis in téz mé -

nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről szó ló 1997. évi CXL. 

tör vény va ló já ban jó val na gyobb te rü le tet, több ága za tot fe dett le. Tu laj don kép pen 

négy ága za ti tör vényt rej tett ma gá ban: egya ránt sza bá lyoz ta a kul tu rá lis ja vak és 

a ré gé sze ti örök ség vé de lem (1), a mú ze um ügy (2) és a könyv tár ügy (3), va la mint  

a köz mű ve lő dés (4) kér dé se it, ki tért to váb bá az érin tett te rü le tek foglalkozta tás po -

li tikai ügye i re, il let ve köz pon ti költ ség ve té si for rá sa i ra. Nem len ne sze ren csés a mu -

ze o ló gus szak má ban csak „száz negy ve nes”-ként em le ge tett jog sza bályt „sa lá ta tör -

vény”-nek ne vez ni, hi szen még is csak egymáshoz il lesz ke dő te rü le tek kap tak he lyet 

benne, he lye sebb len ne ta lán „kul túr po li ti kai kó dex” el ne ve zés sel il let ni; a to váb bi -

ak ban vi szont egy sze rű en csak „kul tu rá lis tör vény”-ként fo gunk hi vat koz ni rá.348 

A tör vény ja vas lat kor mány ál tal ki je lölt elő adó ja Sza bó Zol tán mű ve lő dé si és köz -

ok ta tá si ál lam tit kár volt. Az ál lam tit ká ri ex po zé rá mu ta tott, hogy a ja vas lat a nem -

zet kul tu rá lis ál la po ta ér de ké ben szük sé ges te en dő ket hi va tott rend szer be fog lal ni 

és tör vény erő re emel ni. Úgy vél te, hogy a kor mány prog ram hoz ké pest ké sőn szü -

le tik meg a kul tu rá lis szak tör vény, mi köz ben a kul tu rá lis te rü le ten ked ve zőt len 
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és tu dás. Mú ze u mi szak em be rek a köz ok ta tás szol gá la tá ban. Ku ta tá si je len tés. Szerk. BERECZKI Ibo lya 
– SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 4.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú ze u mi Ok ta tá si és 
Kép zé si Köz pont, 2010, 110–111. Az an gol nyel vű szak iro da lom ban ré gó ta köz pon ti té ma a „visitor 
experience”, könyv tár nyi szak iro da lom mal, amely az utób bi évek ben rá mu tat en nek a ta pasz ta lás nak  
a meg le he tő sen hi á nyos jel le gé re, és ezt ki tel je sí ten dő újabb tech ni kai le he tő sé ge ket hasz nál (ld.: 
https://www.ibc.org/production/how-museums-are-embracing-immersive-experiences-/3548.article, 
utol só le töl tés: 2019.05.11.). Az előb bi ek re dr. Basics Be at rix hív ta fel a fi gyel me met, az ér té kes in for -
má ci ót ez úton is kö szö nöm. 

 
347   BODÓ: i. m. (1996), 38. A fen ti sta tisz ti kai ada tot szá mos kri ti ka ér te (mond ván túl sok meg ala po zat la nul 

ki adott mú ze u mi mű kö dé si en ge dély volt), ez bi zony meg ala po zott nak tű nik a ma hasz nált sta tisz ti ka 
adat so rai tük ré ben, ld.: http://muzeumstat.hu/connection (utol só le töl tés: 2019.05.11.). 

 
348   A be nyúj tott tör vény ja vas lat, a hoz zá kap cso ló dó iro má nyok és ese mé nyek: A kul tu rá lis ja vak vé del mé -

ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről szó ló T/4747. 
szá mú tör vény ja vas lat tel jes szö ve ge, mó do sí tók, sza va zás, fel szó la lók (Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyű -
lé se, 1994–1998, ki hir de tett tör vény ja vas la tok és ha tá ro za ti ja vas la tok): http://www.par la ment.hu/ 
iromany/04747ir.htm (utol só le töl tés: 2018.05.14.), a to váb bi ak ban: T/4747. szá mú tör vény ja vas lat. 
Ld. még: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 241., HA RASZ TI: i. m. (2002), 115., WOLLÁK, Ka ta lin: Protection of 
Cultural Heritage by Legislative Methods in Hun gary = Archaeological and Cultural Heritage Preser vation 
Within the Light of new Technologies. Selected papers from the joint Archaeolingua-EPOCH workshop, 27 
September – 2 October 2004. Ed. JEREM, Er zsé bet – MES TER, Zsolt – BENCZES, Ré ka. Százhalombatta, 
Archaeolingua, 2007, 73., BUZINKAY: i. m. (2010), 113–114. Kü lön em lí tés re ér de mes a kul tu rá lis tör -
vény köz gyűj te mény-fo gal ma: „az ál lam, a he lyi ön kor mány zat, va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, a köz tes tü let és a köz ala pít vány tu laj do ná ban (fenn tar tá sá ban) mű kö dő, vagy ál ta luk ala pí tott 
könyv tár, le vél tár, mu ze á lis in téz mény, il let ve kép- és hang ar chí vum” (ld.: 1. sz. mel lék let n) pont; ez a 
meg ha tá ro zás a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá -
mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat). 



folya ma tok fi gyel he tők meg (pél dá ul csök ken a te rü let re for dí tott köz pén zek és  

a kul tú rá ban fog lal koz ta tot tak ará nya, in téz mé nyek kény sze rül nek be zá rás ra stb.), 

bár van nak biz ta tó ten den ci ák is (pél dá ul erő sö dik a ci vil szek tor, mű kö dik a Nem -

ze ti Kul tu rá lis Alap, meg kez dő dött a nem ze ti in téz mé nyek sta bi li zá ci ó ja stb.). Eb ben 

a hely zet ben – fi gye lem mel Ma gyar or szág euro-at lan ti in teg rá ci ó já ra – nagy szük -

ség van egy összegző ága za ti szak tör vény el fo ga dá sá ra. Az ál lam tit kár sze rint az 

el fo ga dan dó tör vény je len tő sen el té rő te rü le tek sza bá lyo zá sá ra lesz hi va tott, ezért 

esz mék és ér de kek nagy tá vol sá gát kell át hi dal nia. A mú ze um ügy és a ré gé szet kap -

csán pél dá ul meg em lí tet te, hogy a szak mai te kin té lyek je len tős ré sze egy na gyobb 

erőt össz pon to sí tó, köz pon ti mú ze u mi fel ügye lő szer vet lát na szí ve sen, míg a ré gé -

szek in kább el kü lön ülő ré gé sze ti fő fel ügye lő szer vet tar ta nak szük sé ges nek. Má sok 

óv nak a köz pon to sí tás tól, az új hi va ta lok sza po rí tá sá tól. Ugyan ak kor a fe la da tok 

(pél dá ul a kul tu rá lis ja vak össze han golt vé del me, az egy sé ges ki vi te li en ge dé lye zés, 

or szá gos nyil ván tar tás ki épí té se, a ré gé sze ti en ge dé lye zés ha tó sá gi fe la da tai stb.) 

sok ré tű sé ge és mennyi sé ge in do kol ja egy, a mi nisz té ri um nak alá ren delt szerv meg -

ala pí tá sát. Az ál lam tit kár ígé re te sze rint a lét re hoz ni ter ve zett Kul tu rá lis Örök ség 

Igaz ga tó sá gá nak több pén ze lesz a ré gé sze ti ki sa já tí tá sok ra, vé de lem re, fel tá rá sok -

ra és mű kin csek be szer zé sé re.349 

Ér de mi kri ti kát fo gal ma zott meg a tör vény ja vas lat tal szem ben Zsig mond At ti la 

(1941) kép vi se lő (MDNP). Ki fo gá sol ta, hogy a ja vas lat ban va ló já ban négy szak tör -

vény ta lál ha tó, a be nyúj tott ter ve zet kap ko dás ered mé nye, el vi tisz tá zat lan sá go kat 

mu tat, iga zi po zi tí vum ként csak a kul tu rá lis te rü let új tör vé nyi sza bá lyo zá sá nak 

meg szü le té se em lít he tő. A kép vi se lő rész kér dé sek be is be le ment: ál lás pont ja sze -

rint a kul tu rá lis in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot tak szá má ra nem ele gen dő pusz tán 

a kö zal kal ma zot ti tör vény al kal ma zá sa, szá muk ra spe ci á lis tör vény hely len ne szük -

sé ges. Pél da ként em lí tet te, hogy a ré gé szek nek ugyan olyan ha tó sá gi vé dett sé get 

kel le ne biz to sí ta ni, mint amilyet a pe da gó gu sok él vez nek: az elő ter jesz tő még sem 

tá mo gat ta az er re irá nyu ló ja vas la tot, pe dig „nem ne héz el kép zel ni azt, hogy egy nagy 

ér té kű le le tet fel tá ró ré gész mi lyen in zul tu sok tár gya le het”. A mű tárgy vé de lem kap -

csán vi szont ar ra utalt, hogy a szak ma töb bek kö zött azért el le nez te a Kul tu rá lis 

Örök ség Igaz ga tó sá ga lét re ho zá sát, mert az nem lesz több mint egy „pe csé te lő hi -

va tal”, a szak mai ér té ke lés to vább ra is a szak mú ze u mok fe la da ta lesz. Ez a hely zet 

ugyan is az egész kul tu rá lis örök sé gi igaz ga tás lét jo go sult sá gát kér dő je le zi meg, mert 

bár más eu ró pai or szá gok ban is van ilyen hi va tal, de ott a mi nő sí tést is a hi va tal 

mun ka tár sai vég zik. A kép vi se lő üd vö zöl te azt, hogy a ja vas lat rész le te sen fel so -

rol ja a vé dett mű tár gyak tu laj do no sa i nak kö te le zett sé ge it, de kár hoz tat ta, hogy  

a ked vez mé nyek ről majd kü lön mi nisz te ri ren de let fog in téz ked ni (és nem tör vé nyi 
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349   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat vi tá ja. Sza bó Zol tán (1955): ok le ve les ma te ma ti kus, egye te mi dok tor, 
a Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká ra (1995–1998), a Ma gyar Szo ci a lis ta 
Párt or szág gyű lé si kép vi se lő je (1994–2010): Or szág gyű lés, kép vi se lők cik lu son kén ti ada tai, 
http://www.par la ment.hu/kepviselo/elet/s314.htm és http://www.par la ment.hu/kepviselok-elozo-cik -
lus be li-ada tai?p_auth=9T23AnxO&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4 
z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pair-
proxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv. 
kepv_adat%3Fp_azon%3Ds314%26p_ckl%3D38%26p_osszefuz%3D (utol só le töl tés: 2018. 06. 21.) 



szin tű sza bá lyo zás). Vé ge ze tül hoz zá tet te, párt ja (Ma gyar De mok ra ta Nép párt) meg -

sza vaz za a ja vas la tot, mert „e kul tu rá lis te rü le tek tör vényt igé nyel nek. Az iga zi po zi -

tí vum saj nos eb ben az eset ben: egyál ta lán a tör vény meg szü le té se.”350 

A tör vény II. ré szé ben ta lál ha tó a kul tu rá lis ja vak vé del me és a mu ze á lis in téz -

mé nyek kel kap cso la tos sza bá lyo zás. A jog al ko tó azt az utat vá lasz tot ta, hogy  

a klasszi kus örök ség vé del mi tri ász ból ket tőt (kul tu rá lis ja vak és ré gé sze ti örök ség -

vé de lem) együtt sza bá lyoz zon a mú ze um üggyel. A ko ráb bi ak ban lát hat tuk, hogy ez 

nem pél da nél kü li, sőt meg fe lel a ma gyar ha gyo má nyok nak, vi szont hi ány zik a mű -

em lék ügy, il let ve nem be szél he tünk egy sé ges köz gyűj te mé nyi tör vény ről sem, 

hiszen a mú ze u mok mel lett csak a könyv tár ügy ke rült a kul tu rá lis tör vény be, a le -

vél tár ügy már 1995-ben önál ló tör vényt ka pott.351 

Az ál ta lá nos in do ko lás rész le te sen fel so rol ta a ja vas lat tör vé nyi előz mé nye it, és 

rö vi den ér té kel te is azo kat. Így fel em lí tet te, hogy az 1881-es mű em lé ki tör vény ha -

tá lya nem ter jedt ki a tör té ne ti, mű vé sze ti és tu do má nyos ér té kű in gó ja vak ra. Mind -

ezek re vo nat ko zó an az el ső sza bá lyo zást az 1929-es tör vény tar tal maz ta, amely 

egyút tal az 1922-ben lét re ho zott Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem Ta ná csát 

ru ház ta fel az ása tá sok en ge dé lye zé se és el len őr zé se, a kincs le le tek köz gyűj te -

mény ben tör té nő el he lye zé se, az in gó mű em lé kek vé det té nyil vá ní tá sa, a kul tu rá lis 

ja vak kül föld re tör té nő ki vi te lé nek en ge dé lye zé se és az elő vá sár lá si jog gya kor lá -

sa ha tás kö re i vel. Az elő ter jesz tő sze rint ez a tör vény al ko tá si fo lya mat ala poz ta 

meg azt a sa já tos ma gyar gya kor la tot, hogy az in gó és az in gat lan kul tu rá lis örök -

ség vé del me kü lön ál ló tör vé nyek ha tá lya alá ke rült, más részt az in gó kul tu rá lis ja -

vak vé del me szo ro san kap cso ló dott a mú ze um ügy höz. Ezt a rend szert az 1949-es 

tör vé nye re jű ren de let szá mol ta fel, de az ezt kö ve tő jog sza bá lyok alap ján a mű em -

lék ügy és a mú ze um ügy megint el vált (utób bi „vit te ma gá val” az in gó mű em lé ke ket 

is), így a te rü le tet két szak tár ca fel ügyel te, a vé de lem mel kap cso la tos sza bá lyo zást 

kü lön tör vé nyi szin tű jog sza bá lyok tar tal maz ták. Az elő ter jesz tő rá mu ta tott, hogy 

az 1963-as tvr. és vég re haj tá si ren de le te, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó ala cso -

nyabb szin tű jog sza bá lyok egy sé ges el vek sze rint egy sé ges ke ret be fog lal tan ke -

zel ték a ma gyar mú ze um ügyet. Az ál ta lá nos in do ko lás kü lön is mél tat ta az Mtvr. 

eré nye it: a szer ve ze ti és fi nan szí ro zá si de cent ra li zá ci ót, a szak igaz ga tás és az 

állam igaz ga tás egy más mel lé ren de lé sét, az önál ló me gyei mú ze u mi szer ve ze tek 

lét re ho zá sát, mi köz ben a főbb szak mai kér dé sek ben meg ma radt a mi nisz ter dön té si 

jog kö re (pél dá ul köz gyűj te mé nyek ala pí tá sá ban, el ne ve zé sé ben, át szer ve zé sé ben, 

a gyűj tő kö rök és gyűj tő te rü le tek ki je lö lé sé ben, a mu ze á lis in téz mé nyek nyil ván tar -

tá si rend sze ré nek sza bá lyo zá sá ban, vé det té nyil vá ní tá sok ban stb.). Az elő ter jesz tő 
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350   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat vi tá ja. 
 
351   A tör vény ál tal be ve ze tett mu ze á lis in téz mény fo gal ma vi szony lag egy sze rű re si ke re dett, mert pusz -

tán há rom tí pust so rolt ide: a mú ze u mot, a köz ér de kű mu ze á lis gyűj te ményt és a köz ér de kű mu ze á lis 
ki ál lí tó he lyet (ld.: 1. sz. mel lék let sz) pont), de ezen túl me nő en muzeológiai megalapozottságú de fi ní ci ót 
nem adott meg. A le vél tár ügy új sza bá lyo zá sá hoz, a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá -
ri anyag vé del mé ről szó ló 1995. évi LXVI. tör vény hez: KÜNSTLER Fe renc: Az 1995. évi le vél tá ri tör vény 
és egyéb fon tos jog sza bá lyok = Le vél tá ri ké zi könyv. Szerk. KÖRMENDY La jos (Osiris Ké zi köny vek), Bp., 
Osiris Ki a dó – Ma gyar Or szá gos Le vél tár, 2009, 330–342. 



sze rint az idő köz ben le zaj lott tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai vál to zá sok a mu zeá -

lis em lé kek vé del mé nek és a mú ze u mok mű kö dé sé nek új ra gon do lá sát, a kul tu rá lis 

örök ség új ra sza bá lyo zá sát kö ve te lik meg. Az Mtvr. pél dá ul lé nye gé ben nem tért ki 

a tu laj do ni kér dé sek re, hi szen a kul tu rá lis ja va kat ál la mi, il let ve tár sa dal mi tu laj don -

ként ér tel mez te. Az elő ter jesz tő rá mu ta tott ar ra is, hogy az Mtvr. ren del ke zé sei 

nin cse nek össz hang ban az 1990 után meg ho zott tör vé nyek kel, pél dá ul az Ötv.-vel, 

de az Al kot mány és a Ptk. mó do sí tá sa i val sem.352 

Az ál ta lá nos in do ko lás az Mtvr. hát rá nyá nak rót ta fel, hogy nem ha tá roz ta meg 

a vé dett ség egy sé ges kri té ri um rend sze rét, a mű tár gyak vé det té nyil vá ní tá sa egy -

más tól füg get le nül, a szak ágan ként ki je lölt or szá gos mú ze u mok ban tör tént. A tár sa -

dal mi-gaz da sá gi vál to zá sok kö vet kez té ben meg nőtt a ré gé sze ti le lő he lyek és le le tek 

ve szé lyez te tett sé ge, il le gá lis ása tá sok ra ke rült sor, fel len dült az il le gá lis mű kincs-

ke res ke de lem. A föld te rü le tek ma gán tu laj don ba ke rü lé se és az ön kor mány za ti 

rend szer ki épü lé se a ré gé sze ti te vé keny ség új ra sza bá lyo zá sát kí ván ja meg, ahogy 

a te vé keny ség fi nan szí ro zá si mód ja is új sza bá lyo zást igé nyel. Az elő ter jesz tő  

a tör vény ja vas lat ke re tei kö zött fon tos nak tar tot ta meg őriz ni a ma gyar mú ze u mi 

rend szer ér té ke it: a vé den dő ér té ke ket egy sé ge sen ke ze lő át fo gó szem lé le tet (füg -

get le nül at tól, hogy azok mú ze u mok ban vagy azo kon kí vül van nak); a szak te rü let 

egy sé ges, szak mi nisz ter ál ta li fe lü gye le tét; a mú ze u mi há ló zat nak mint a vé de lem 

ki emelt in téz mény rend sze ré nek je len tős sza bá lyo zá sát. Új alap elv ként je lent meg 

a nem zet kö zi szer ző dé sek kö vet kez té ben a más ál la mok kal tör té nő na gyobb együtt -

mű kö dés, va la mint az Eu ró pai Unió vo nat ko zó jog sza bá lya i val tör té nő jog har mo ni -

zá ció.353 

Az új tör vény ál tal a ko ráb bi „mu ze á lis em lé kek” he lyett be ve ze tett új fo ga lom 

pre cíz meg ha tá ro zást ka pott; esze rint a kul tu rá lis ja vak kö ré be so rol ta „az élet te -

len és élő ter mé szet ke let ke zé sé nek, fej lő dé sé nek, az em be ri ség, a ma gyar nem zet és 

Ma gyar or szág né pei tör té nel mé nek min den ki emel ke dő és jel lem ző tár gyi, ké pi, írá sos 

és egyéb (hang do ku men tum vagy ré gé sze ti je len ség) bi zo nyí té ka, va la mint a mű vé -

sze ti al ko tá sok”-at. (1. szá mú mel lék let, s) pont). A kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos 

ál ta lá nos ren del ke zé se ket, egyes alap el ve ket és az ága za ti irá nyí tás rend sze rét az 

I. fe je zet ben fog lal ták össze (7. §). 

A kul tu rá lis tör vény a kul tu rá lis ja va kat a nem zet egé szé nek kö zös szel le mi ér -

té ke i nek nyil vá ní tot ta. Ezen alap elv ből kö vet ke zik (bár a tör vény szö ve ge zé se nem 

ezt a gon do la ti hi e rar chi át kö vet te), hogy eze ket a ja va kat min den ki nek kö te les sé ge 

meg óv ni, és ti los ve szé lyez te té sük, meg ron gá lá suk, meg sem mi sí té sük, meg ha mi sí -

tá suk, ha mi sí tá suk. To váb bá az ilyen ja va kat tu do má nyos mód sze rek kel kell fel ku -
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352   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa. 
 
353   Uo. Az em lí tett nem zet kö zi egyez mé nyek kö zül hár mat tvr. is ki hir de tett Ma gyar or szá gon, te hát al kal -

ma zá suk egyéb ként is kö te le ző volt: az 1954. évi Há gai, az 1970. évi és 1972. évi Pá ri zsi Egyez mé -
nyek. Az elő ter jesz tés ké szí tői már fi gye lem be vet ték az 1995. évi UNIDROIT egyez ményt, to váb bá az 
Eu ró pa Ta nács, Ma gyar or szág ál tal is alá írt (de ek kor még Ma gyar or szá gon ki nem hir de tett) Mál tai 
Kon ven ci ó ját (a ré gé sze ti örök ség vé del mé ről). Ld. még: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 243., BUZINKAY: 
i. m. (2010), 129–130., FÜ LÖP End re Nor bert: A ré gé sze ti örök ség vé del me = Kul tu rá lis örök ség vé del mi 
jog Ma gyar or szá gon. Szerk. VÖL GYE SI Le ven te, Bp., Rejt jel Ki a dó, 2010, 74–75., NAGY: i. m. (2010), 31., 
GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 206–207. 



tat ni, szám ba ven ni és ér té kel ni, va la mint az ered mé nye ket – és ma gu kat a ja va kat 

– nyil vá nos ság ra kell hoz ni, a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tő vé kell ten ni.  

A köz gyűj te mény ben őr zött kul tu rá lis ja vak fel hasz ná lá sá nak és a köz gyűj te mény -

ben őr zött, il let ve vé det té nyil vá ní tott ilyen ja vak bár mi lyen tech ni ká val tör té nő 

sok szo ro sí tá sá nak, va la mint adat rög zí té sé nek és adat fel hasz ná lá sá nak jo gát há rom 

évet meg ha la dó an ki zá ró la gos fel hasz ná lás ra nem le he tett át ru ház ni. A kul tu rá lis 

ja vak meg fe le lő vé de lem ben ré sze sí té se, fenn ma ra dá sa, meg őr zé se, tu do má nyos 

fel dol go zá sa, va la mint ok ta tá si és köz mű ve lő dé si cé lú be mu ta tá sa és köz re adá sa 

ér de ké ben a jog sza bály együtt mű kö dé si kö te le zett sé get írt elő az ál la mi és ön kor -

mány za ti szer vek, az egy há zak, a tár sa dal mi és gaz da sá gi szer ve ze tek, va la mint az 

ál lam pol gá rok szá má ra. Ezen túl me nő en az ál lam pe dig a kul tu rá lis ja vak vé del me 

ér de ké ben együtt mű kö dött más ál la mok kal és nem zet kö zi szer ve zet tek kel is, kü lö -

nös te kin tet tel a restitúciós (a tör vény te len mó don el szár ma zott ja vak tu laj do no -

suk hoz vissza jut ta tá sá ra vo nat ko zó) ügyek re. A kul tu rá lis ja vak vé del mé vel kap cso -

la tos ága za ti ügye ket a mi nisz ter irá nyí tot ta, aki e fe la da tá nak el lá tásá ra lé te sí tet te 

a Kul tu rá lis Örök ség Igaz ga tó sá gát (a to váb bi ak ban: KÖI), to váb bá szak fel ügye lői és 

más szak mai tes tü le te ket mű köd te tett.354 

A tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa úgy ér té kel te, hogy a nor ma szö veg a mu -

zeo lógia és a ré gé szet tu do mány ered mé nye it fel hasz nál va kor sze rű, át fo gó és pon -

tos meg ha tá ro zást adott a vé de lem el sőd le ges ala nya i ról: a kul tu rá lis ja vak ról 

(„múl tunk és je le nünk meg is me ré sé nek pó tol ha tat lan for rá sa i ról”). Meg fo gal maz ta 

továb bá az ál lam nak, az ön kor mány za tok nak, az egy há zak nak, a gaz da sá gi és tár sa -

dal mi szer ve ze tek nek, az ál lam pol gá rok nak ezek kel az ér té kek kel szem be ni kö te -

le zett sé ge it és a ve lük össze füg gő jo ga it. Mi vel kul tu rá lis ja va ink tör té nel mi okok ból 

több or szág te rü le tén ta lál ha tó ak, az in do ko lás sze rint szük sé ges a ma gyar ál lam – 

más ál la mok kal, nem zet kö zi szer ve ze tek kel va ló – együtt mű kö dé si kö te le zett sé gé -

nek rög zí té se is. Fon tos to váb bá an nak az alap elv nek a meg fo gal ma zá sa is, hogy 

mi köz ben a ma gyar ál lam fi gye lem be ve szi má sok jo gos ér de ke it, ar ra tö rek szik, 

hogy a te rü le té ről el szár ma zott ja vak vissza ke rül je nek tu laj do no suk hoz.355 

Ta kács Pé ter (1941) kép vi se lő (MDF) kü lön mó do sí tó in dít ványt nyúj tott be an nak 

ér de ké ben, hogy a KÖI lás sa el a mú ze u mok fe let ti szak fe lü gye le tet, ez a bürokra-

tizáló ja vas lat azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást.356 

A II. fe je zet tar tal maz ta a vé det té nyil vá ní tás sal kap cso la tos és a kul tu rá lis ja -

vak ra vo nat ko zó sza bá lyo zást. A KÖI le he tő sé get ka pott a nem köz gyűj te mény ben, 

il let ve mu ze á lis in téz mény ben őr zött, pó tol ha tat lan és ki emel ke dő je len tő sé gű 
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354   Ld. még: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 244., BUZINKAY: i. m. (2010), 113–114. 
 
355   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd (1964) kép vi se lő (Fidesz) úgy ítél te 

meg, hogy nincs szük ség a KÖI fel ál lí tá sá ra, mi vel az em lí tett „fe la da tok el lá tá sa rész ben az MKM-ben, 
rész ben más szak mai tes tü le tek ben a je len leg mű kö dő rend szer ben is le het sé ges”, de ilyen ér tel mű ja vas -
la ta (T/4747/172. szá mú mó do sí tó in dít vány) nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. Az el szár ma zott 
ja vak kap csán a nor ma szö veg ben ere de ti leg „ere de ti” tu laj do nos sze re pelt, de ez Ró zsa Edit (1961) és 
más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja vas la tá ra „jo gos” tu laj do nos ra vál to zott: T/4747/234. szá mú 
mó do sí tó in dít vány. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 113. 

 
356   T/4747/17. szá mú mó do sí tó in dít vány: ld. T/4747. szá mú tör vény ja vas lat. 



javak nak, gyűj te mé nyek nek, azok meg őr zé se ér de ké ben tör té nő vé det té nyil vá ní -

tá sá ra (8. §). Nem le he tett vé det té nyil vá ní ta ni vi szont azo kat a kul tu rá lis ja va kat, 

ame lyek al ko tó juk tu laj do ná ban vol tak, va la mint azo kat, ame lye ket vissza vi te li kö -

te le zett ség gel (ki ál lí tás, tu do má nyos vizs gá lat stb. cél já ból) hoz tak be az or szág ba. 

A rész le tes in do ko lás a tár gyak vé det té nyil vá ní tá sá nak jo gi le he tő sé gét az zal 

ma gya ráz ta, hogy ilyen mó don le het a kul tu rá lis örök ség pó tol ha tat lan és ki emel -

ke dő je len tő sé gű ele me i nek meg őr zé sét és a köz szá má ra hoz zá fér he tő sé gét biz to -

sí ta ni. Az in do ko lás kü lön ki emel te, hogy a vé det té nyil vá ní tás olyan kul tu rá lis 

javak ra vo nat ko zik, ame lye ket nem a szak mai sza bá lyok be tar tá sá ra kö te le zett 

intéz mé nyek ben (az az mú ze u mok ban) őriz nek. Ko ráb ban a kul tu rá lis ja va kat az ar ra 

ki je lölt or szá gos köz gyűj te mé nyek nyil vá ní tot ták vé det té, en nek kö vet kez té ben 

nem nyil vá nos és szét ta golt nyil ván tar tá sok jöt tek lét re, a vé det té nyil vá ní tás nem 

az or szág ban ta lál ha tó ér té kek összes sé gé hez vi szo nyít va, ha nem ese ti leg, az il le -

té kes mú ze um gyűj tő kö re és a mu ze o ló gus lá tó kö re alap ján tör tént, így tág te ret 

kap tak a ke vés bé fon tos, szub jek tív ki vá lasz tá si szem pon tok (egyé ni ku ta tá si, in -

téz mé nyi, ki ál lí tá si, szer ze mé nye zé si cé lok). A ja vas lat alap ján a vé det té nyil vá ní -

tá si el já rást egy köz pon ti ha tó ság vé gez te, amely köz pon ti nyil ván tar tást épí tett ki, 

és az ál ta la fel kért szak mai tes tü le tek biz to sí tot ták az egy sé ges el vek alap ján tör -

té nő, tár gyi la gos dön tés ho za talt.357 

A vé det té nyil vá ní tá si el já rás (9. §) hi va tal ból in dult, ar ra ja vas la tot bár ki te he -

tett. Az el já rás alá vont tár gyak ese té ben az el ide ge ní tés és az őr zé si hely meg vál -

toz ta tá sa kap csán a vé dett tár gyak ra vo nat ko zó elő írá so kat kel lett al kal maz ni. Ha 

az el já rás alá vont kul tu rá lis ja vak ép sé gét ve szély fe nye get te, vagy tar ta ni le he -

tett azok or szág ból tör té nő jog el le nes ki vi te lé től, ak kor azo kat a KÖI azon nal vég -

re hajt ha tó ha tá ro zat tal – az el já rás le zá rá sá ig – ide ig le ne sen vé det té nyil vá ní tot ta. 

A KÖI a vé det té nyil vá ní tás ról szak ér tői vé le mény és az érin tett szak ha tó sá gok 

állás fog la lá sa alap ján dön tött, ha tá ro za tá ban elő ír ta a tárgy őr zé sé vel és ke ze lé sé -

vel kap cso la tos fel té te le ket is. Ha az el já rás so rán a tu laj do nos nak ká ra szár ma zott, 

kár ta la ní tá si ké rel met nyújt ha tott be a KÖI-hez, mi vel a fel me rült kárt az ál lam  

a kár ta la ní tás pol gá ri jo gi sza bá lyai sze rint kö te les volt meg té rí te ni. 

A rész le tes in do ko lás kü lön ki emel te, hogy a mu ze á lis tár gyak ko ráb bi be je len -

té si kö te le zett sé gét az el fo ga dan dó tör vény meg szün te ti. A vé det té nyil vá ní tás ra 

bár ki ja vas la tot te he tett, de szak ér tői vé le mény re az el já rás ban azért volt szük ség, 

hogy az adott tárgy je len tő sé gét he lye sen le hes sen meg ítél ni. Hogy csak va ló ban 

in do kolt eset ben in dul jon el já rás, az elő ter jesz tő azt ja va sol ta, hogy an nak megin -

dí tá sa csak hi va tal ból tör tén hes sen. Mi vel a jog erő re emel ke dé sig hosszabb idő tel -
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357   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) ja va sol ta, hogy a KÖI 
vé det té nyil vá ní tá sá val kap cso lat ban a tör vény ne meg en ge dő (vé det té nyil vá nít hat ja), ha nem ki je len tő 
mód ban (vé det té nyil vá nít ja) fo gal maz zon: T/4747/18. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ha son ló ér tel mű ja -
vas la tot tett Schiffer Já nos (1948) ve ze té sé vel MSZP-s kép vi se lők egy cso port ja: T/4747/175. szá mú 
mó do sí tó in dít vány. A vé det té nyil vá ní tást ki zá ró tár gyak kö rét a tör vény a kul tu rá lis és saj tó bi zott -
ság ja vas la ta sze rint tar tal maz za: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: BUZINKAY: 
i. m. (2010), 113–115., 117. 



he tett el, in do kolt volt az el já rás ide jé re az el já rás ba be vont tárgy or szág ha tá ro kon 

be lül tör té nő tar tá sa, ép sé gé nek meg óvá sa.358 

A KÖI a kul tu rá lis ja vak vé dett sé gét meg szün tet te, ha a vé det té nyil vá ní tás in -

do kai nem áll tak fenn, vagy a vé dett gyűj te mény ből, il let ve tárgyegyüttesből ki ke -

rült tárgy ese té ben ak kor, ha an nak egye di je len tő sé ge a vé dett ség fenn tar tá sát 

nem in do kol ta, to váb bá ha a tárgy meg sem mi sült (10. §). 

Az el já rás idő tar ta ma leg fel jebb ki lenc ven nap volt, egye bek ben az ál lam igaz ga -

tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya it kel lett al kal maz ni (11. §). A vé det té nyil vá ní tás 

rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter ren de let ben ál la pí tot ta meg. 

A ko ráb bi gya kor lat ban elő for dult, hogy mu ze á lis tár gyat fel té te le zés és nem 

ala pos szak ér tői ku ta tó mun ka alap ján nyil vá ní tot ták vé det té, ezért az elő ter jesz tő 

a rész le tes in do ko lás sze rint azt ja va sol ta, hogy a jog al ko tó az ál lam igaz ga tá si eljá -

rás sza bá lya i tól el té rő en a vé det té nyil vá ní tá si el já rás idő tar ta mát ki lenc ven nap -

ban ál la pít sa meg.359 

Kü lö nö sen fon tos volt a vé det té nyil vá ní tott ja vak nyil ván tar tá sá val kap cso la -

tos sza bá lyo zás (12. §): a nyil ván tar tás ból bár ki kap ha tott fel vi lá go sí tást ar ról, hogy 

az adott tárgy sze re pelt-e a nyil ván tar tás ban; ter mé sze te sen a sze mé lyes ada tok 

vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elő írá sok be tar tá sá val. 

A ko ráb bi sza bá lyo zás nem ír ta elő a vé det té nyil vá ní tott mu ze á lis ja vak köz hi -

te les nyil ván tar tá sát és an nak hoz zá fér he tő sé gét. Er re a kul tu rá lis ja vak ese té ben 

az elő ter jesz tő sze rint azért volt szük ség, mert mind azok nak, akik nek a kul tu rá lis 

ja vak vé del mé vel kap cso lat ban kö te le zett sé ge ik van nak, tud ni uk kell ar ról, hogy az 

a mű tárgy, amellyel kap cso lat ba ke rül tek, vé det té nyil vá ní tott-e vagy sem.360 

Kü lön le ges elő írá sok (13. §) vo nat koz tak a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak 

tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ra: ez csak írás be li szer ző dés alap ján tör tén he tett, az el -

len ér ték mel lett tör té nő tulajdonátruházás ese tén az ál la mot elő vá sár lá si jog il let te 

meg, ame lyet a KÖI gya ko rolt. Vé dett gyűj te mény hez tar to zó tár gyat vagy vé dett 

tárgyegyüttes bár mely da rab ját csak a KÖI elő ze tes hoz zá já ru lá sá val le he tett el ide -

ge ní te ni. A vé dett kul tu rá lis ja vak tu laj don jo gát érin tő bár mely kö rül mény ről a KÖI-t 

ér te sí te ni kel lett. 
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358   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) ja va sol ta, hogy vé -
det té nyil vá ní tás ra ja vas la tot te vők sor rend je: „a ja vak tu laj do no sa és bár ki más” le gyen, mi vel in do kolt 
a vé det té nyil vá ní tás kez de mé nye zé sé nek le he tő sé gét el ső sor ban a tu laj do nos nak biz to sí ta ni. Ja vas la -
tá ra az el fo ga dott tör vény szö ve ge mó do sult: T/4747/19. szá mú mó do sí tó in dít vány. Má sik in dít vá nya 
az ide ig le nes vé det té nyil vá ní tás kap csán a meg en ge dő mód ki je len tő mód ra cse ré lé sé re vo nat ko zott: 
T/4747/20. szá mú mó do sí tó in dít vány. Har ma dik in dít vá nyá nak kö szön he tő en ke rült a tör vény be, hogy 
a KÖI az ide ig le nes vé det té nyil vá ní tás sal együtt dön tött a tárgy őr zé sé vel és kap cso la tos fel té te lek -
ről is: T/4747/21. szá mú mó do sí tó in dít vány; ezt tá mo gat ta a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta is: 
T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja -
va sol ták – szö veg pon to sí tás mel lett – az ál lam ne ve sí té sét a kár té rí tés ben, ja vas la tuk azon ban csak 
rész le ges si kert ért el: T/4747/235. szá mú mó do sí tó in dít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj -
tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. 
Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114–115., 117. 

 
359   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114–115. 
 
360   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A sze mé lyi sé gi jo gok ra tör té nő hi vat ko zás, azok 

fi gye lem be vé te le Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja vas la ta nyo mán ke rült be a tör -
vény el fo ga dott szö ve gé be: T/4747/236. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 
114. 



A kul tu rá lis tör vény rész le te sen sza bá lyoz ta a vé dett kul tu rá lis ja vak tu laj do no -

sa (bir to ko sa) kö te le zett sé ge it (14. §): kö te les volt a ja va kat ép ség ben fenn tar ta ni, 

őr zé sé ről, szak sze rű ke ze lé sé ről és meg óvá sá ról gon dos kod ni, to váb bá meg óvá si 

(kon zer vá lá si), res ta u rá lá si vagy át ala kí tá si mun ká la to kat csak a KÖI en ge dé lyé vel 

vé gez he tett, il le tő leg végeztethetett. A KÖI jo go sult volt el len őriz ni a kul tu rá lis ja -

va kat, il let ve a vé dé si ha tá ro zat ban fog lal tak be tar tá sát. Ha a vé det té nyil vá ní tó 

ha tá ro zat ban fog lalt ada tok te kin te té ben vál to zás állt be, a tu laj do nos kö te les volt 

azt ha la dék ta la nul, de leg ké sőbb a tu do más szer zést kö ve tő nyolc na pon be lül  

a KÖI-nek be je len te ni. A vé dett kul tu rá lis ja va kat hoz zá fér he tő vé kel lett ten ni a nyil -

vá nos ság és a ku ta tás szá má ra. En nek fel té te le i ről a KÖI a tu laj do nos sal a vé det té 

nyil vá ní tás kor meg ál la po dást kö tött, és ösz tö nöz te is ar ra, hogy a vé dett ja va kat 

vagy gyűj te ményt ki ál lí tás vagy tu do má nyos ku ta tás cél já ra bo csás sa ren del ke zés -

re. A tu laj do nost kö te le zett sé ge i re te kin tet tel kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 

tá mo ga tá sok és ked vez mé nyek il let ték meg (16. §). 

A tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa kü lön is alá húz ta, hogy a tör vé nyi szin tű 

sza bá lyo zás azért szük sé ges, mert a vé dett tárggyal kap cso la tos kö te le zett sé gek 

elő írá sa egyút tal a tu laj don jog kor lá to zá sát je len ti. Az ez zel kap cso la tos ked vez mé -

nye ket az elő ter jesz tő szán dé ka sze rint pénz be li és ter mé szet be ni jut ta tá sok ban, 

il let ve – az eu ró pai gya kor lat nak meg fe le lő en – el ső sor ban adó-, il let ve il le ték ked -

vez mé nyek te rén cél sze rű meg ál la pí ta ni, de nem eb ben a tör vény ben, ha nem kü -

lön jog sza bály ban.361 

Ha a vé dett kul tu rá lis ja vak ál la gá nak meg őr zé se a tu laj do nos nál, a bir to kos nál 

nem volt biz to sí tott, vagy ha a vé dett ja va kat le fog lal ták, a KÖI ha tá ro za tá val ren -

del te el azok köz gyűj te mény ben tör té nő ide ig le nes el he lye zé sét (15. §). 

Az elő ter jesz tő ki emel te, hogy a ren del ke zés nem „ál la mo sí tás”-t je lent, mert  

a tu laj don jo got nem érin ti, pusz tán a ve szé lyez te tett tárgy biz ton sá gá ról tör té nő 

gon dos ko dást.362 
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361   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A ja vas lat sze rint ere de ti leg a KÖI kö te lez het te 
vol na a tu laj do nost a vé det té nyil vá ní tott mű tárgy nyil vá nos ság és ku ta tás szá má ra hoz zá fér he tő vé 
té te lé re. Ehe lyett Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) mó do sí tó in dít vá nyá ra – a tu laj don jog kor lát lan meg -
kö té se he lyett – a ren del ke zés úgy mó do sult, hogy a vé det té nyil vá ní tás kor a KÖI meg ál la po dást köt 
er ről: T/4747/22. szá mú mó do sí tó in dít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la -
tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Meg kell je gyez ni, 
hogy Schiffer Já nos ve ze té sé vel MSZP-s és SZDSZ-es kép vi se lők egy cso port ja egye ne sen a kö te le zés sel 
kap cso la tos szö veg rész tel jes el ha gyá sát kez de mé nyez te, de in dít vá nyuk nem kap ta meg a szük sé ges 
tá mo ga tást: T/4747/177. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ugyan ak kor ezen kép vi se lői kör egy ré sze azt is 
kez de mé nyez te, hogy a ked vez mé nyek jel le gét már a kul tu rá lis tör vény is so rol ja fel, ne hogy a tu laj -
do no sok a vé det té nyil vá ní tást el len ér ték nél kü li kor lá to zás ként él jék meg, de ezen ja vas la tuk sem kap -
ta a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/179. szá mú mó do sí tó in dít vány; ez zel szem ben a vég le ges szö veg 
a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi 
mó do sí tó ja vas lat. Az elő ter jesz tés ere de ti szö ve ge sze rint el len őr zé si ha tás kö ré ben el jár va a KÖI el -
ren del het te vol na a mű tárgy ren del ke zés re bo csá tá sát, azon ban ez az igen tág jo go sult ság a tör vény 
el fo ga dott szö ve gé ből Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja vas la tá ra ki ma radt: T/4747/ 
237. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114., 117. 

 
362   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) eb ben az eset ben 

is ja va sol ta a meg en ge dő mód ki je len tő re tör té nő le cse ré lé sét, va la mint hogy a köz gyűj te mény ben tör -
té nő ide ig le nes el he lye zés he lyett le he tő ség le gyen a fog la ló val meg ál la po dást köt ni a kul tu rá lis ja vak 
ke ze lé sé ről. Ja vas la ta csak rész le ge sen ke rült be a tör vény szö ve gé be: T/4747/23. szá mú mó do sí tó 
indít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: 
T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Hoz zá kell ten ni, hogy Schiffer Já nos ve ze té sé vel 
MSZP-s és SZDSZ-es kép vi se lők egy cso port ja a ren del ke zés egy sze rű sí té sét, il let ve több be kez dés re 



A III. fe je zet ben ol vas ha tó a kul tu rá lis ja vak ki vi te lé vel kap cso la tos sza bá lyo zás. 

A kul tu rá lis tör vény ki mond ta, hogy kul tu rá lis ja va kat csak a tör vény ben meg ha tá -

ro zot tak sze rint le het az or szág te rü le té ről ki vin ni (17. §). En ge dély nél kül le he tett 

ki vin ni azo kat a kul tu rá lis ja va kat (18. §), ame lye ket vissza vi te li kö te le zett ség gel 

(ki ál lí tás, tu do má nyos vizs gá lat stb. cél já ból) hoz tak be az or szág ba (a); élő al ko tók 

mű ve it, ki vé ve a mu ze á lis in téz mény gyűj te mé nyé ben nyil ván tar tás ba vett, il le tő leg 

vé det té nyil vá ní tott al ko tá so kat (b); az öt ven év nél nem ré geb bi kul tu rá lis ja va kat, 

ki vé ve azo kat, ame lye ket a mi nisz ter az engedélyköteles tár gyak kö zé so rolt (c). 

A ren del ke zés el ső sor ban a mű tár gyak kal foly ta tott il le gá lis mű kincs- ke res ke del -

met kí ván ta meg aka dá lyoz ni, de eh hez más ál la mok kal együtt mű kö dés re volt szük -

ség, ame lyet szám ta lan nem zet kö zi egyez mény (pél dá ul UNIDROIT) se gí tett elő.363 

Az előb bi e ken túl kul tu rá lis ja va kat vég le ge sen vagy ide ig le ne sen csak a KÖI en -

ge dé lyé vel le he tett az or szág te rü le té ről ki vin ni (19. §). 

Az elő ter jesz tő hang sú lyoz ta, hogy az egy sé ges el vek és a köz pon ti adat lap al -

kal ma zá sa ré vén az en ge dé lye zé si el já rás sal a KÖI, mint köz pon ti en ge dé lye ző szerv 

biz to sí ta ni tud ja az EU jog sza bá lya i val össz hang ban tör té nő jog al kal ma zást.364 

A ki vi te li en ge dély irán ti ké rel met a tu laj do nos nak vagy an nak hoz zá já ru lá sá val 

a tárgy jo gos bir to ko sá nak a ki je lölt köz gyűj te mény nél kel lett be nyúj ta nia, amely  

a ké rel met szak vé le mé nyé vel együtt meg küld te a KÖI-nek (20. §). A ké re lem mel 

egyi de jű leg a ki vin ni szán dé ko zott tár gyat be kel lett mu tat ni. A ki vi te li en ge dély 

köz ok irat nak mi nő sült, és egy év re szólt. A ki vi te li en ge dély nek két faj tá ja volt: 

vég le ges (21. §) és ide ig le nes (23. §). 

Ko ráb ban a ki vi te li en ge dé lyez te tés a szak ág sze rint il le té kes or szá gos mú ze um -

nál tör tént, ez vi szont szét ta golt ság hoz ve ze tett. A jö vő re néz ve az elő ter jesz tő 

sze rint vi szont in do kol tabb a szak ér tői és a ha tó sá gi mun ka szét vá lasz tá sa.365 

Vég le ges ki vi te li en ge délyt (21. §) ak kor le he tett ki ad ni, ha az adott tárgy kül -

föl di cse ré je a nem ze ti kul tu rá lis ér de ket, il le tő leg mu ze á lis in téz mé nyek, köz gyűj -

te mé nyek, egy há zak gyűj te mé nyi ér de két szol gál ta. Nem le he tett vég le ges ki vi te li 

en ge délyt ki ad ni a köz gyűj te mé nyek, mu ze á lis in téz mé nyek lel tá rá ban sze rep lő 

tár gyak ra (a); a tör vény alap ján vé det té nyil vá ní tott tár gyak ra (b); a mi nisz ter ál tal 

ki vi te li ti la lom alá so rolt tár gyak ra (c); ré gé sze ti le le tek re (d); mű em lék ré szét al ko tó, 

a mű em lé kek jegy zé ké ben sze rep lő be ren de zé si, fel sze re lé si tár gyak ra, tar to zé -

kok ra, egyéb in gó ja vak ra, vé dett mű em lék hez tar to zó tö re dé kek re (e); a kul tu rá lis 

ja vak tö re dé ke i re, ha azok ere de te nem iga zol ha tó (f); a ha mi sít vá nyok ra, va la mint 

a meg tév esz tés re le he tő sé get adó má so la tok ra, vagy más mó don meg vál toz ta tott 
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bon tá sát ja va sol ta, de in dít vá nyuk nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/178. szá mú mó do -
sí tó in dít vány. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114. 

 
363   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 243., 

BUZIN KAY: i. m. (2010), 114., 129–130., NAGY: i. m. (2010), 31. 
 
364   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 113–114. 
 
365   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Az el já rás in dí tá sá val kap cso la tos ren del ke zés 

vég le ges szö ve ge zé sét Mol nár Pé ter (1964) kép vi se lő (SZDSZ) ja vas la ta nyo mán nyer te el, így már az 
el já rás kez de tén meg le he tett aka dá lyoz ni a ké tes tu laj do ni hely ze tű tár gyak ki vi te lét: T/4747/132. 
szá mú mó do sí tó in dít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény 
szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114–115. 



ja vak ra (g) és a ki emel ke dő mú ze u mi ér té ket kép vi se lő ás vány ta ni és ős lény ta ni le -

le tek re (h). A vég le ges ki vi tel re vo nat ko zó el já rást fel kel lett füg gesz te ni, ha a ki vi -

te li en ge dé lye zés ben sze rep lő tárgy vé det té nyil vá ní tá sát kez de mé nyez ték (22. §). 

A rész le tes in do ko lás a ki vi te li en ge dé lye zés so rán a vé det té nyil vá ní tás le he tő -

sé gé nek biz to sí tá sát az zal ma gya ráz ta, hogy a ki vi te li en ge dé lye zé si el já rást a nem -

ze ti örök ség ál ta lá nos és konk rét vé del mé nek esz kö ze ként kell ke zel ni, így az en -

ge dély ki a dá sát meg elő ző el já rás so rán a szak ér tői vizs gá lat ja vas la tot te he tett  

a vé det té nyil vá ní tás ra.366 

A meg ha tá ro zott idő re szó ló, ide ig le nes ki vi te li en ge délyt (23. §) ak kor le he tett 

ki ad ni, ha a tárgy ki vi te le nem ve szé lyez tet te a kul tu rá lis ér de ke ket és a tárgy biz -

ton sá gát, sőt a KÖI a tárgy visszahozatalának biz to sí tá sa ér de ké ben az en ge dé lyest 

biz to sí ték adá sá ra is kö te lez het te. Mű em lék ré szét al ko tó, a mű em lé kek jegy zé ké -

ben sze rep lő be ren de zé si, fel sze re lé si tár gyak, tar to zé kok, egyéb in gó ja vak, vé dett 

mű em lék hez tar to zó tö re dé kek ese té ben a mű em lék vé del mi szak ha tó ság elő ze tes 

hoz zá já ru lá sát kel lett kér ni. 

A meg en ge dő fo gal ma zás an nak el le né re meg ma radt, hogy Ta kács Pé ter kép vi se -

lő (MDF) kez de mé nyez te an nak ki je len tő mód ra cse ré lé sét a vissza élé sek el ke rü lé se 

ér de ké ben. Ez vi szont min den ki vi tel ese té ben biz to sí ték adá sát je len tet te vol na.367 

Az en ge dé lye zé si el já rás rész let sza bá lya it a mi nisz ter ren de let ben ál la pí tot ta 

meg (24. §). 

Az elő ter jesz tés ere de ti szö ve ge még ki lenc venna pos el já rá si ha tár időt tar tal -

ma zott, de ezt tá ma dá sok ér ték, így egy sze rűbb nek tűnt a rész let sza bá lyok ala cso -

nyabb szin tű jog sza bály ban – és az ál lam igaz ga tá si el já rás sza bá lya i val össz hang -

ban – tör té nő meg ál la pí tá sa.368 

A kul tu rá lis ja vak be ho za ta lá nak sza bá lyai (25. §) kö zött a kul tu rá lis tör vény 

rög zí tet te, hogy nem hoz ha tók be az or szág ba azok a kul tu rá lis ja vak, ame lyek ki -

vi te lét az az or szág, ahon nan szár ma zik, vagy ahon nan azt Ma gyar or szág ra be hoz -

nák, meg til tot ta (a); a szár ma zá si or szág en ge dé lye nél kül azok a kul tu rá lis ja vak, 

ame lyek ki vi te lét a szár ma zá si or szág en ge dély hez kö ti (b); azok a ha mi sít vá nyok, 

ame lyek be ho za ta la a nem ze ti kul tu rá lis ér de ket sér ti (c); to váb bá a lo pott kul tu rá -

lis ja vak (d). A be ho za ta li ti la lom el le né re az or szág ba ke rült kul tu rá lis ja vak kal 

kap cso lat ban a KÖI járt el. 

A ren del ke zés be ve ze té sét, kü lö nö sen a köz pon ti ha tó ság ki je lö lé sét, a rész le tes 

in do ko lás nem zet kö zi egyez mé nyek kel ma gya ráz ta.369 
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366   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) ja va sol ta, hogy a ki -
vi te li en ge dé lye zé si el já rást a KÖI – a vé det té nyil vá ní tás meg kez dé sé re te kin tet tel – nem fel füg geszt -
he ti, ha nem fel füg gesz ti: T/4747/26. szá mú mó do sí tó in dít vány. A 21. § a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság 
ja vas la ta sze rint ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: 
BUZINKAY: i. m. (2010), 114. 

 
367   T/4747/27. szá mú mó do sí tó in dít vány. A 23. § vég le ges szö ve ge a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la -

ta sze rint ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. 
 
368   Rész ben ilyen ér tel mű ja vas la tot tet tek Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők: T/4747/238. 

szá mú mó do sí tó in dít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény 
szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 114–115. 

 
369   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A szár ma zá si or szág gal kap cso la tos pon tat lan sá -

got (nem biz tos, hogy ab ból az or szág ból hoz zák be a mű tár gyat, ahon nan az egyéb ként szár ma zik) 



Volt olyan ja vas lat, amely az egy sé ges jog or vos la ti rend biz to sí tá sa ér de ké ben 

kü lön sza kasz ban mond ta vol na ki, hogy a KÖI ha tá ro za tai el len a mi nisz ter hez le -

het fel leb bez ni, míg az ál ta la ho zott má sod fo kú ha tá ro za tot pe dig a bí ró ság vál toz -

tat hat ta vol na meg, ez azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást.370 

A IV. fe je zet te kint he tő a ré gé sze ti örök ség vé de lem ága za ti tör vé nyé nek. A ki -

in du lá si alap ter mé sze te sen a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gá val kap cso la tos sza bá -

lyo zás (26. §) volt. A tör vény kö te le ző erő vel mond ta ki, hogy „a föld fel szí nén,  

a föld ben, a vi zek med ré ben vagy más hol rej lő, il le tő leg on nan elő ke rü lő ré gé sze ti le let 

ál la mi tu laj don”. A jog sza bály ugyan ak kor le he tő sé get biz to sí tott ar ra, hogy az ál lam 

a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gá ról le mond jon a ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző, 

nem ál la mi fenn tar tá sú mú ze u mok tu laj do no sai ja vá ra. 

A rész le tes in do ko lás ar ra hi vat ko zott, hogy a ren del ke zés össz hang ban a ko ráb -

bi tör vé nyek (1929. évi XI. tör vény cikk, 1949. évi 13. tvr., 1963. évi 9. tvr.) és  

a Ptk. elő írá sa i val a ré gé sze ti le le tek ál la mi tu laj don jo gát mond ja ki. Ugyan ak kor 

fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy az ön kor mány za ti fenn tar tás ba ke rült mú ze um mű -

tárgy ál lo má nya is a fenn tar tó ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült, így a gyűj te mé nyek 

egy sé ges tu laj don jo gi hely ze te ér de ké ben szük sé ges meg te rem te ni an nak le he tő -

sé gét, hogy az ál lam le mon dá sa ese tén ezek a mú ze um fenn tar tók meg sze rez hes sék 

a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gát. Az elő ter jesz tő úgy vél te, hogy cél sze rű és ösz tön -

ző ha tá sú lesz, ha a ré gé sze ti örök ség vé del mé vel kap cso la tos kö te le zett sé gek 

együtt jár nak a tu laj don szer zés le he tő sé gé vel.371 

A ré gé sze ti örök ség ele me i vel kap cso lat ban a tör vény úgy ren del ke zett, hogy 

azo kat le he tő ség sze rint ere de ti he lyü kön és ere de ti ál la po tok ban kell meg őriz ni, 

il let ve össze füg gé se ik ből csak ré gé sze ti fel tá rás ke re té ben le het el moz dí ta ni (27. §). 

Aki a ré gé sze ti örök ség ele me it ré gé sze ti fel tá rá son kí vül fel fe dez te, meg ta lál ta, 

kö te les volt azo kat ha la dék ta la nul be je len te ni, il le tő leg át ad ni a te rü le ti leg il le té kes 

jegy ző nek, aki azt to váb bí tot ta a te rü le ti leg il le té kes mú ze um nak. A ré gé sze ti fel -

tá rá sok költ sé ge it an nak kel lett fe dez nie, aki nek az ér de ke meg kí ván ta, hogy a ré -

gé sze ti örök ség ele me it ere de ti he lyük ről és össze füg gé se ik ből el moz dít sák.372 
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Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja vas la ta ol dot ta fel: T/4747/239. szá mú mó do sí tó 
in dít vány. A c) pont kap csán vi ta folyt, Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők azt ja va sol -
ták ugyan is, hogy „a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ér de két sér ti” szö veg rész sze re pel jen; ja vas la tuk azon -
ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/240. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ld. még: 
BUZINKAY: i. m. (2010), 113., NAGY: i. m. (2010), 31. 

 
370   Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja vas la ta: T/4747/241. szá mú mó do sí tó in dít vány. 
 
371   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Az elő ter jesz tés ere de ti szö ve ge még a ré gé sze ti 

le le tek tu laj don jo gá ról mú ze u mok ja vá ra tör té nő le mon dás le he tő sé gét tar tal maz ta, ez Ta kács Pé ter 
kép vi se lő (MDF) ja vas la ta nyo mán mó do sult a tu laj do no sok ja vá ra tör té nő le mon dás ra: T/4747/28. 
szá mú mó do sí tó in dít vány. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) szö veg pon to sí tást ja va solt: a tu laj don -
jogról le mon dás „a fel tá rást vég ző ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző, nem ál la mi fenn tar tá sú mú ze u mok 
tu laj do no sa i nak ja vá ra” tör tén jen (T/4747/171. szá mú mó do sí tó in dít vány), de ja vas la ta nem kap ta meg 
a szük sé ges tá mo ga tást. Schiffer Já nos ve ze té sé vel MSZP-s és SZDSZ-es kép vi se lők egy cso port ja pe -
dig ja va sol ta, hogy a tör vény szö veg vi lá go san ren del kez zen ar ról, hogy ki jo go sult le mon da ni az ál lam 
ne vé ben a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gá ról. Ja vas la tuk sze rint a nor ma szö veg ne ve sí tet te vol na a mű -
ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz tert, de in dít vá nyuk nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/181. 
szá mú mó do sí tó in dít vány. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 62–63. 

 
372   A ré gé sze ti alap fo gal mak de fi ní ci ói a tör vény 1. sz. mel lék le té be ke rül tek. Ré gé sze ti örök ség ele mei: 

az em be ri lét bár mely, el múlt ko rok ból fenn ma radt nyo mai, ame lyek száz év nél ré geb bi ek, és ame lyek 



A ré gé sze ti örök ség ál tal hor do zott in for má ci ók mi nél tel je sebb meg őr zé se és 

össze gyűj té se ér de ké ben a rész le tes in do ko lás sze rint szük sé ges elő ír ni, hogy a ré -

gé sze ti örök ség egyes ele me i nek el tá vo lí tá sa csak szak sze rű ré gé sze ti fel tá rás 

kere té ben tör tén het.373 

Az is mert té vált, de nem vé dett le lő he lye ket egy sé ges nyil ván tar tás ba kel lett 

ven ni (28. §). Ezt a nyil ván tar tást il le té kes sé gi te rü le tü kön a me gyei mú ze u mok ve -

zet ték, de ada ta i kat kö te le sek vol tak a KÖI ren del ke zé sé re bo csá ta ni. 

Az elő ter jesz tő sze rint a ré gé sze ti örök ség vé del mé nek leg fon to sabb esz kö ze  

a be je len té si kö te le zett ség elő írá sa és az egy sé ges nyil ván tar tás meg te rem té se.374 

A ki emelt je len tő sé gű és ve szé lyez te tett ré gé sze ti le lő he lye ket a tör vény sze rint 

vé de lem ben kel lett ré sze sí te ni: a vé det té nyil vá ní tás ról a KÖI ja vas la tá ra a mi nisz -

ter ren de let ben dön tött (29. §). A vé dett ré gé sze ti te rü le tek ről a KÖI nyil ván tar tást 

ve ze tett. 

Az elő ter jesz tő a ré gé sze ti örök ség vé del mé nek to váb bi fon tos esz kö ze ként 

hatá roz ta meg a vé det té nyil vá ní tást. Úgy vél te, hogy a nem ze ti és az egye te mes 

kul tu rá lis örök ség je len tős ká ro so dá sá val vagy pusz tu lá sá val fe nye ge tő ká rok meg -

elő zé se ér de ké ben ho zott kor lá to zó vagy ti lal mi in téz ke dé sek jog sze rű ek, kár ta la -

ní tá si igényt nem ke let kez tet nek.375 

A kul tu rá lis tör vény a ré gé sze ti fel tá rás há rom ese tét kü lön böz tet te meg: a ha -

gyo má nyos ér te lem ben vett ré gé sze ti fel tá rást („terv ása tás”), a meg elő ző fel tá rást 

és a le let men tést. A tör vény ki mond ta: ré gé sze ti fel tá rást csak a KÖI ál tal – az Ása -

tá si Bi zott ság ja vas la tá ra – ki adott ása tá si en ge dély alap ján le he tett vé gez ni (33. §). 

Az Ása tá si Bi zott ság hétta gú szak mai ta nács adó tes tü let volt, amely nek el nö két, tit -

ká rát és egy tag ját a mi nisz ter, két tag ját a kör nye zet vé del mi és te rü let fej lesz té si 

mi nisz ter, két tag ját pe dig az MTA el nö ke bíz ta meg. A tör vény vi lá go san sza bá lyoz -

ta a fel tá rá si jo go sult sá got is: ré gé sze ti fel tá rást el ső sor ban a te rü le ti leg il le té kes 

ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző mú ze u mok, va la mint a ré gé sze ti tan szék kel ren -

del ke ző egye te mek, az MTA Ré gé sze ti In té ze te és az Or szá gos Mű em lék vé del mi 

Hiva tal vé gez het tek. Az or szág te rü le tén ta lál ha tó ré gé sze ti le lő hely tu do má nyos 

terv sze rin ti komp lex fel tá rá sá ra a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um nak el sőbb sé ge volt. 

Ré gé sze ti fel tá rás ve ze tő je csak olyan fel ső fo kú szak irá nyú vég zett ség gel ren del -
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se gít het nek re konst ru ál ni az em be ri ség tör té ne tét és kap cso la tát kör nye ze té vel. A ré gé sze ti örök ség 
ma gá ban fog lal min den le lő he lyet, épít ményt, szer ke ze tet, tár gyat vagy más em lé ket, je len sé get, ér zé -
kel he tő össze füg gést a föld fel szí nén, a föld vagy a vi zek fel szí ne alatt, bar lan gok ban (zs) pont); a meg -
ha tá ro zás a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú 
bizott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ré gé sze ti fel tá rás: min den olyan te vé keny ség, mely nek cél ja a ré gé sze ti 
örök ség ele me i nek fel ku ta tá sa. Ré gé sze ti fel tá rás nak mi nő sül a te rep be já rás, az ása tás (hi te le sí tő és 
pró ba ása tás), a meg elő ző fel tá rás, a le let men tés, a fal ku ta tás, a mű sze res le let- és le lő hely-fel de rí tés 
(x) pont). Ré gé sze ti le let: a ré gé sze ti örök ség fel szín re ke rült, fel fe de zett tár gyi vagy je len ség szin tű 
ele me, füg get le nül at tól, hogy ere de ti he lyé ről, össze füg gé se i ből, ál la po tá ból el moz dult, el moz dí tot ták, 
vagy sem (y) pont). Ré gé sze ti le lő hely: az a föld raj zi lag egy ér tel mű en meg ha tá roz ha tó te rü let, ame lyen 
a ré gé sze ti örök ség ele mei el sőd le ges össze füg gé se ik ben ta lál ha tó ak (z) pont). 

 
373   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A költ ség vi se lés sel kap cso la tos ren del ke zés a kul -

tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la tá ra ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do -
sí tó ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 63. 

 
374   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. 
 
375   Uo. 



ke ző ré gész le he tett, aki a fel tá rás ra fel jo go sí tott in téz ménnyel mun ka vi szony ban, 

kö zal kal ma zot ti, köz szol gá la ti vagy meg bí zá si jog vi szony ban állt. A fel tá rá si en ge -

dé lye zé si el já rást, va la mint a fel tá rá sok rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter ren de let ben 

ha tá roz ta meg.376 

Az elő ter jesz tő rá mu ta tott, hogy a ja va solt sza bá lyo zás sal ré gé sze ti te vé keny sé -

get csak a tu do má nyos ság biz to sí tá sá val, en ge dély alap ján le het majd vé gez ni. A ko -

ráb bi ak kal el len tét ben az elsőfokú ha tó ság nem az Ása tá si Bi zott ság, ha nem a KÖI 

lett. A rész le tes in do ko lás azt is ki emel te, hogy az or szág tel jes te rü le tét le fe di  

a rend szer, hi szen ása tá si jo go sult sá ga min de nütt el ső sor ban a me gyei mú ze um nak 

van. A fen tebb is mer te tett sza bá lyo zás alap ján pe dig az ál lam ilyen eset ben le -

mond ha tott a le let anyag tu laj don jo gá ról az ása tó in téz mény ja vá ra. Ugyan ak kor 

szük sé ges volt sza bá lyoz ni az or szá gos gyűj tő kö rű és ál la mi tu laj do nú ré gé sze ti 

lele tek őr ző Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ása tá si jo go sult sá gát, ezért ka pott a tör vény -

ja vas lat ban el sőbb sé get, az az a KÖI mér le ge lé se alap ján tu do má nyos ter ve ken, gyűj -

te mé nye zé si el kép ze lé se ken ala pu ló le lő hely-ki vá lasz tá si jo got komp lex fel tá rá si 

kö te le zett ség gel. Ez azon ban nem je len tett „le let ki vá lasz tást”, te hát nem volt mód -

ja a más fel tá ró in téz mény ása tá sán elő ke rült le le tek ből „sze mez get ni”.377 

A ré gé sze ti fel tá rás kü lö nös ese té nek mi nő sült a meg elő ző fel tá rás (35. §). Er re 

föld mun ká val já ró fej lesz té sek, be ru há zá sok ese té ben ke rült sor. Ha a le lő hely el -

ke rü lé se ugyan is a fej lesz tés, be ru há zás költ sé ge it arány ta la nul meg nö vel te vol na, 

vagy a be ru há zás má sutt nem volt meg va ló sít ha tó, il let ve más, ki vé te le sen in do kolt 

eset ben a be ru há zás sal ve szé lyez te tett ré gé sze ti le lő he lye ket elő ze te sen fel kel lett 

tár ni. A meg elő ző fel tá rás, a do ku men tá lás, az el sőd le ges le let kon zer vá lás tel jes és 

a le let el he lye zés rend kí vü li költ sé ge it a be ru há zás költ ség ve té sé ből kel lett fe dez ni; 

er re a cél ra a tel jes költ ség ve tés 9 ez re lé két kel lett be ter vez ni. A tény le ges költ sé -

gek ről a mú ze um kö te les volt el szá mol ni. 
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376   1999-ben szü le tett meg a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott önál ló fel tá rá si ren de let (a ré gé sze ti fel tá rá -
sok ról és az en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 9/1999. (VII. 16.) NKÖM ren de let). Mi vel a kul tu rá lis tör vény 
nem de fi ni ál ta az ása tás fo gal mát („csak” a ré gé sze ti fel tá rást, a de fi ní ci ók ból vi szont egy ér tel mű, hogy 
a ket tő nem – tel je sen – azo nos), ezt a ren de let tet te meg: „min den föld mun ká val egy be kö tött fel tá rás, 
ku ta tás, amely a ré gé sze ti örök ség ele me it tár ja fel. Az ása tás so rán a ré gé sze ti örök ség ele mei ere de ti 
össze füg gé se ik ből, ál la po tuk ból el moz dul hat nak. Ása tás nak mi nő sül a víz alatt és a bar lan gok ban vég zett 
ré gé sze ti cé lú ku ta tás is” (1. § a) pont). Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 64–67. 

 
377   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Az Ása tá si Bi zott ság össze té te le kap csán Ta kács 

Pé ter kép vi se lő (MDF) azt ja va sol ta, hogy – a szak mai ság erő sí té se és a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um be -
le szó lá sa ér de ké ben – a bi zott ság tit ká rát és egy tag ját ne a mi nisz ter, ha nem a Nem ze ti Mú ze um fő -
igaz ga tó ja bíz za meg: T/4747/30. szá mú mó do sí tó in dít vány. A fel tá rá si jog kap csán a kép vi se lő azt 
ja va sol ta, hogy ré gé sze ti fel tá rást a ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző mú ze u mok, az egye te mek ré gé -
sze ti tan szé kei a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mal egyez tet ve és a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott más 
intéz mé nyek vé gez hes se nek. Ál lás pont ja sze rint azért kel le ne biz to sí ta ni az egye te mi tan szé kek nek 
ezt a jo got, mert a jö vő ben tá mo ga tást kap hat ná nak ezen te vé keny sé gük höz a gaz da ság sze rep lő i től: 
T/4747/31. szá mú mó do sí tó in dít vány. Mó do sí tó in dít vá nyai nem kap ták meg a szük sé ges tá mo ga tást, 
de az egye te mi tan szé kek ása tá si jo ga be ke rült az el fo ga dott tör vény be. Schiffer Já nos ve ze té sé vel 
MSZP-s kép vi se lők egy cso port ja kez de mé nyez te a te rü le ti leg il le té kes mú ze u mok ása tá si el sőbb sé gé nek 
ki mon dá sát, a vég le ges nor ma szö veg en nek meg fe le lő en mó do sult is: T/4747/182. szá mú mó do sí tó in -
dít vány. Az ása tá si jog sza bá lyo zá sa vé gül a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta sze rint ke rült a tör vény 
szö ve gé be, így a mi nisz ter el ve szí tet te azt a ter ve zett jog kö rét, hogy meg ha tá roz has sa a fel tá rá si jogú 
in téz mé nye ket: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Mol nár Pé ter kép vi se lő nek (SZDSZ)  
a fel tá rás ve ze tő fog lal koz ta tá si vi szo nya it pon to sí tó mó do sí tó in dít vá nya is ered mé nyes volt, mi vel az 
ál ta la be nyúj tott szö ve ge zés ke rült a tör vény el fo ga dott szö ve gé be: T/4747/133. szá mú mó do sí tó in -
dít vány; a vég le ges szö veg a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta sze rint ke rült a tör vény szö ve gé be: 
T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 244. 



A rész le tes in do ko lás kü lön ki emel te, hogy a nem zet kö zi gya kor lat nak meg fe le -

lő en a meg elő ző fel tá rás költ sé ge it an nak kell fi zet nie, aki nek az ér de ke ezt meg -

kí ván ja.378 

A ré gé sze ti fel tá rás har ma dik for má ja a le let men tés (36. §) volt, a tör vény de fi ní -

ci ó ja sze rint „a ré gé sze ti le lő hely vagy le let vá rat lan elő ke rü lé se kor vég zett, a le lő hely 

és a le le tek men té sét, il le tő leg a te rü let fel sza ba dí tá sát cél zó azon na li ré gé sze ti fel tá -

rás”. A le let men tés meg kez dé sé vel egyi de jű leg fel tá rá si en ge délyt kel lett kér ni. Ha 

ré gé sze ti fel tá rás ese tén kí vü li mun ka (épít ke zés, föld mun ka, bá nyá sza ti te vé keny -

ség, ví zi mun ka stb.) so rán vagy egyéb ok kö vet kez té ben ré gé sze ti le lő hely, il le tő -

leg le let ke rült elő, a fel fe de ző (a mun ka fe le lős ve ze tő je) kö te les volt a le lő he lyen 

fo lyó mun kát azon nal ab ba hagy ni, és a le lő hely és a le let(ek) őr zé sé ről – a fe le lős 

őr zés sza bá lyai sze rint – a jegy ző vagy a te rü le ti leg il le té kes mú ze um in téz ke dé sé -

ig gon dos kod ni. A le lő he lyet vagy le le tet a le lő hely sze rint il le té kes ön kor mány zat 

jegy ző jé nek ha la dék ta la nul be kel lett je len te ni, e kö te le zett ség az in gat lan tu laj do -

no sát, az épít te tőt és a ki vi te le zőt, fel fe de zőt egye tem le ge sen ter hel te. A jegy ző  

a be je len tés alap ján kö te les volt a te rü le ti leg il le té kes mú ze u mot és a te vé keny ség 

jel le ge sze rint il le té kes épí té si ha tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni. A mú ze um kö -

te les volt a le lő he lyet, il le tő leg a le le te ket ha la dék ta la nul meg vizs gál ni és a mun ka 

foly ta tá sá nak fel té te le i ről – a hoz zá ér ke zett be je len tés től szá mí tott – 24 órán be -

lül írás ban nyi lat koz ni. A mú ze um kö te les volt to váb bá a le let men tést ha la dék ta la nul 

meg kez de ni, és fo lya ma to san – az el vár ha tó ütem ben – vé gez ni, az elő ke rült ré gé -

sze ti le le tet ide ig le ne sen gyűj te mé nyé be ven ni, és szük ség sze rint kez de mé nyez ni 

a KÖI-nél a le lő hely vé det té nyil vá ní tá sát. A ré gé sze ti fel tá rás ese tén kí vül elő ke -

rült ré gé sze ti le le tet, il let ve le lő he lyet a te rü le ti leg il le té kes mú ze um kö te les volt  

a KÖI-nek 72 órán be lül be je len te ni. Fon tos alap el vet rög zí tett a jog al ko tó az zal, 

hogy ki mond ta: a le let men tést vég ző mú ze um in do ko lat lan ké se del mé vel oko zott 

kárt a mú ze um kö te les meg té rí te ni. 

A vé let le nül elő ke rült ré gé sze ti le le te ket az ál ta lá nos ál la mi tu laj don jog foly tán 

el ső sor ban a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban kel lett el he lyez ni, amennyi ben a Nem -

ze ti Mú ze um igényt tar tott rá juk. Ilyen ese tek ben a le let men tés költ sé ge it meg kel -

lett té rí te ni a le let men tést vég ző mú ze um nak. Ha a Nem ze ti Mú ze um nem tar tott 

igényt a le le tek re, tu laj don jo gu kat a men tést vég ző mú ze u mot fenn tar tó me gyei 

ön kor mány zat kap ta meg.379 

A tör vény fel jo go sí tot ta a le let men tést vég ző mú ze um fenn tar tó ját a le let men -

tés re for dí tott költ sé ge i nek meg té rí té sé re, amennyi ben az ál lam nem mon dott le 

javá ra a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gá ról (37. §). 
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378   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Az au tó pá lya-épí té sek re te kin tet tel a 9 ez re lék 
11-re tör té nő eme lé sét ja va sol ta Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF), de ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé ges 
tá mo ga tást: T/4747/33. szá mú mó do sí tó in dít vány. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) azt ja va sol ta, hogy 
a nor ma szö ve get „a szak ma i lag szük sé ges” és „a ter ve zés so rán a tel jes be ke rü lé si költ ség” szö veg ré -
szek kel pon to sít sák: T/4747/103. szá mú mó do sí tó in dít vány. A pon to sí tás be ke rült az el fo ga dott szö -
veg be. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 65. 

 
379   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 66–67. 



A le let men tés kap csán is alap ve tő volt a költ ség vi se lés kér dé se: amennyi ben  

a me gyei mú ze um a me gyei ön kor mány za tok kul tu rá lis ja vak vé del mé vel kap cso -

la tos kö te le ző fe la da tá ból adó dó an el vé gez te a le let men tést, és a le let re az ál ta lá -

nos ál la mi tu laj don jog foly tán az ál lam igényt tar tott, a le let men tés re for dí tott 

össze get a me gyei mú ze um ré szé re meg kel lett té rí te ni.380 

Az V. fe je zet tar tal maz za a mú ze u mok kal kap cso la tos sza bá lyo zást, tu laj don -

képpen ez te kint he tő „mú ze u mi tör vény nek”. A mu ze á lis in téz mé nyek kap csán  

a jog al ko tó fon tos alap el vek dek la rá lá sát tar tot ta szük sé ges nek (38. §), így ki nyil -

vá ní tot ta, hogy azo kat a kul tu rá lis ja vak vé del mé vel össze füg gő, tör vény ben meg -

ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sá nak leg fon to sabb le té te mé nye se i nek tart ja, a fel -

adat el lá tás ve szé lyez te té sé vel nem von ha tók össze más in téz ménnyel, to váb bá  

a bennük el he lye zett kul tu rá lis ja vak a tör vény ere jé nél fog va vé de lem alatt áll nak. 

Ha son ló kép pen fon tos tör vé nyi alap elv, hogy a mu ze á lis in téz mé nyek lel tá rá ban 

sze rep lő kul tu rá lis ja vak kor lá to zot tan for ga lom ké pe sek; el ide ge ní té sük höz a mi -

nisz ter en ge dé lye volt szük sé ges. 

Volt olyan ja vas lat (Ta kács Pé ter kép vi se lő, MDF), amely az el ide ge ní tés le he tő sé -

gét a KÖI egy be hang zó aján lá sá hoz kö töt te, így sze rin te nem szük sé ges ki mon da ni 

a mi nisz ter egy sze mé lyi fe le lős sé gét; ez azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá -

mo ga tást.381 

A tör vény ki mond ta azt is, hogy mu ze á lis in téz ményt – a tör vény ben meg ha tá -

ro zott ki vé tel lel – bár mely jo gi és ter mé sze tes sze mély ala pít hat (39. §). Az ala pí -

tás hoz, már lé te ző in téz mény mu ze á lis in téz ménnyé nyil vá ní tá sá hoz a mi nisz ter 

en ge dé lye volt szük sé ges (a to váb bi ak ban: mű kö dé si en ge dély). Ha a mu ze á lis in -

téz mény hez mű em lék tar to zott, úgy az ala pí tás hoz a kör nye zet vé del mi és te rü let -

fej lesz té si mi nisz ter en ge dé lyét is meg kel lett kér ni. A jog sza bály meg ha tá roz ta  

a mű kö dé si en ge dély kö te le ző adat tar tal mát is: így ab ban fel kel lett tün tet ni az in -

téz mény el ne ve zé sét, tu laj do no sát, fenn tar tó ját, szak mai be so ro lá sát, gyűj tő kö rét és 

gyűj tő te rü le tét, va la mint el he lye zé sét. Az en ge dély ben fog lal tak meg vál toz ta tá sa 

csak a mű kö dé si en ge dély mó do sí tá sá val volt le het sé ges. Mű kö dé si en ge délyt csak 

ak kor le he tett ki ad ni, ha a mu ze á lis in téz mény tu laj do no sa (fenn tar tó ja) biz to sí ta -

ni tud ta – a mi nisz ter ál tal ki adott szak mai nor ma tí vák nak meg fe le lő – a fo lya ma -

tos és ren del te téssze rű mű kö dés hez szük sé ges fel té te le ket. A mi nisz ter a mű kö dé si 

en ge dély ki a dá sát – a mu ze á lis in téz mény szak mai be so ro lá sá tól, mi nő sí té sé től 

füg gő en – pénz ügyi biz to sí ték adá sá hoz köt het te. A mű kö dé si en ge dé lye ket a KÖI 

tar tot ta nyil ván. A mű kö dé si en ge dé lye ket, il let ve azok vál to zá sa it a Mű ve lő dé si és 

Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kel lett ten ni. A mű kö dé si en ge -

dély ben fog lal tak be tar tá sát a KÖI, il le tő leg a mi nisz ter ál tal meg bí zott szak fel -

ügye lő el len őriz te. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás a KÖI nyil ván tar tá sá ban sze rep lő 

mu ze á lis in téz mény szá má ra volt ad ha tó. A mu ze á lis in téz mény mű kö dé si en ge dé -
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380   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) ja va sol ta, hogy az 
ál lam kö te le ző en ad jon anya gi tá mo ga tást a meg elő ző fel tá rá sok vég zé sé hez, ja vas la ta azon ban nem 
kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást, így ma radt a fel té te les mód: T/4747/34. szá mú mó do sí tó in dít vány. 
Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 67. 

 
381   T/4747/35. szá mú mó do sí tó in dít vány. 



lyét a mi nisz ter vissza von hat ta, ha az in téz mény el tért a mű kö dé si en ge dély ben 

meg ha tá ro zot tak tól, il let ve a rá vo nat ko zó szak mai elő írá sok tól; vissza von ta, ha az 

in téz mény meg szűnt (40. §). 

A tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa rá mu ta tott, hogy mu ze á lis in téz ményt 

bár ki (az ál lam, ön kor mány zat, köz tes tü let, [köz]ala pít vány, egye sü let, párt, egy ház, 

gaz da sá gi szer ve zet vagy in téz mény, vagy akár más jo gi, il let ve ter mé sze tes sze -

mély) ala pít hat; egyet len ki vé tel az or szá gos mú ze um, ame lyet tör vény hoz lét re, 

il let ve nyil vá nít an nak, te hát ala pí tá sa or szág gyű lé si úton tör té nik. Az ala pí tás ra 

vagy mu ze á lis in téz ménnyé nyil vá ní tás ra – és ez zel a kul tu rá lis örök ség ki emelt 

érté kű ja va i nak tör vé nyes mó don va ló (gyűj té sen túl mu ta tó) fel hasz ná lá sá ra, be mu -

ta tá sá ra – ugyan ak kor csak ak kor ke rül he tett sor, ha a szük sé ges szak mai (anya gi-

tech ni kai és sze mé lyi) fel té te lek adot tak, és ez zel az össze gyűj tött mű tárgy anyag 

hosszú tá vú, fo lya ma tos meg őr zé se, va la mint hoz zá fér he tő sé ge biz to sí tot tak vol -

tak. Ezért volt szük sé ges a kö te le ző en elő írt mű kö dé si en ge dély, amely nek ki a dá -

sa kor a mi nisz ter nek ezen szem pon tok ér vé nye sü lé sét kel lett meg vizs gál nia, be tar -

tá sát pe dig a KÖI és a szak fe lü gye let út ján fo lya ma to san el len őriz nie. A mű kö dé si 

en ge dély – amely a mu ze á lis in téz mény alap ada ta it (pél dá ul gyűj tő kör, gyűj tő te rü -

let) tar tal maz ta – cél ja az volt, hogy a szak mai te vé keny sé get az egyes in téz mé -

nyek kö zött el ha tá rol ja, il let ve össze han gol ja. A tör vény az en ge dély ben fog lal tak 

be nem tar tá sa ese té re vég ső eset ben az en ge dély ok mány vissza vo ná sát ír ta elő, 

ez a mu ze á lis in téz mény meg szű né sét je len tet te.382 

A sza bá lyo zás je len tő sé gét az in do kol ta, hogy a mű kö dé si en ge dé lyek ki a dá sá nak 

rend sze re ko ránt sem volt ko he rens. Bár az en ge dély ki a dá sá hoz szük sé ges adat lap 

sok fé le hely zet je len tés re, fel mé rés re al kal mas ada tot meg kí vánt, az en ge dély ki  adá -

sá hoz ál ta lá nos ság ban ele gen dő volt egy fő ál lá sú, szak irá nyú fel ső fo kú vég zett sé gű 

mun ka társ, a gyűj te mény nagy sá ga már nem szá mí tott. Az en ge dély ben fog lal tak 

be nem tar tá sa ese té re pe dig nem volt ér de mi szank ció, nem ál lí tot tak fel té te le ket, 

hi ány zott a ha tály idő tar ta ma.383 

Csak kor sza kunk vé gé re szü le tett meg a mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge -

dé lyek ki a dá sa kap csán kö ve ten dő el já rá si sza bá lyo kat meg ha tá ro zó, a mu ze á lis in -

téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let. A jog sza bály 

ren del ke zé se alap ján mű kö dé si en ge délyt csak ab ban az eset ben le he tett ki ad ni, ha 

a fenn tar tó biz to sí ta ni tud ta a mu ze á lis in téz mény fo lya ma tos és ren del te téssze rű 

mű kö dé sé hez szük sé ges fel té te le ket: a ké re lem alap já ul szol gá ló ja vak a kul tu rá lis 
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382   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) kez de mé nyez te, 
hogy meg szű nés ese té re ír ják elő a fenn tar tó kö te le zett sé ge ként a szak sze rű ke ze lés ről tör té nő gon -
dos ko dást is, ez a ja vas lat azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/105. szá mú mó -
do sí tó in dít vány. Az a ren del ke zés, hogy csak re giszt rált mu ze á lis in téz mény kap has son ál la mi tá mo -
ga tást, Mol nár Pé ter kép vi se lő (SZDSZ) mó do sí tó in dít vá nyá ra ke rült a tör vény el fo ga dott szö ve gé be: 
T/4747/134. szá mú mó do sí tó in dít vány. A sza kasz vég le ges szö ve ge a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság 
javas la ta sze rint ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. A mu zeá -
lis in téz mé nyek ala pí tá sá hoz és meg szű né sé hez ld. még: HOLPORT Ág nes: Mű kö dé si en ge dé lyek és fe lül -
vizs gá la tuk, avagy „így csi nál juk mi” = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2004, 2. sz., 9–13., NAGY: i. m. (2010), 26. 

 
383   BA LÁZS: i. m. (2003), 24–26. Azok ban az or szá gok ban, ahol nincs mú ze u mi tör vény, mű kö dé si en ge dély 

he lyett szak mai szer ve ze tek ál tal ki dol go zott regisztrációt al kal maz nak: uo., 26–31., GA LAM BOS: i. m. 
(2007), 19–34. 



ja vak kö ré be tar toz tak és a fenn tar tó tel je sí tet te a mu ze á lis in téz mény szak mai 

beso ro lá sá nak meg fe le lő – az az a be fo ga dó épü let he lyi sé ge i vel, elekt ro ni kus, me -

cha ni kus, il let ve élő erő vel el lá tott vé del mé vel, a kul tu rá lis ja vak ki ál lí tá son va ló 

fo lya ma tos be mu ta tá sá val, va la mint a köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol -

gál ta tá sok kal, to váb bá a kul tu rá lis ja vak hoz va ló ku ta tói hoz zá fé rés sel, ezenkí vül  

a szak mai mun ka kö rök lé te sí té sé vel és be töl té sé vel kap cso la tos, vé ge ze tül a kul tu -

rá lis ja vak nyil ván tar tás ba vé te lé re vo nat ko zó – elő írá so kat. A ren de let az egyes 

in téz mény tí pu sok ese té ben kü lön tel je sí ten dő fel té te le ket is meg ha tá ro zott. Az el -

já rás ké re lem re in dult, az en ge délyt a mi nisz ter ad ta ki. A mu ze á lis in téz mény alap -

ada ta it tar tal ma zó mű kö dé si en ge dély ha tá lya ha tá ro zat lan idő re szólt, ki vé ve, ha 

a ké rel me ző a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat ha tá ro zott ide jű szer ző dés 

alap ján ke zel te: eb ben az eset ben a mű kö dé si en ge dély csak a szer ző dés le jár tá ig 

tar tó ha tá ro zott idő re szól ha tott.384 

A szak fe lü gye let meg szer ve zé se a mu ze á lis in téz mé nyek re vo nat ko zó szak fel -

ügye let rend jé ről szó ló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM ren de let alap ján tör tént meg. A mú -

ze u mok ké ré sé re az ere de ti leg ter ve zett hez ké pest a ren de let több szak te rü le tet 

ne ve sí tett, il let ve nem ha tá ro zott meg ala csony lét szá mot az egyes szak ági cso por -

tok ese té ben. 2000 de cem be ré ben ti zen há rom szak mai cso port ala kult meg, mind -

össze sen hat van tag gal. Min den szak fel ügye lő ese té ben el vá rás volt a szak irá nyú 

egye te mi vég zett ség, va la mint a leg alább öt éves szak mai gya kor lat. A ko ráb bi szak -

fe lü gye le ti rend szer hez ké pest a szak fel ügye lők nem egy-egy or szá gos mú ze um 

kép vi se lő je ként (mun ka he lyük kép vi se le té ben), ha nem egyé ni szak mai múlt juk alap -

ján a mi nisz ter től nyert meg bí zás sal lát ták el te vé keny sé gü ket. Így le he tő vé vált az 

or szá gos mú ze u mok szak fe lü gye le ti el len őr zé se is. Mi vel az egyes szak fel ügye lők 

jo gi és szak mai is me re tei el té rő nek bi zo nyul tak, a tár ca szak mai na po kat szer ve zett 

a szük sé ges is me ret anyag át adá sá ra. Az el ső idő szak ban az ön kor mány za tok kal si -

ke rült jó kap cso la tot ki épí te ni, egyes me gyei ön kor mány za tok ki fe je zet ten „vár ták” 

is a szak fe lü gye le tet, mert an nak vizs gá la ti ered mé nyei szak mai ala pot te remt het -

tek új igaz ga tó meg bí zá sá hoz. A szak fe lü gye let fon tos sze re pet ját szott a mű kö dé si 

en ge dé lyek fe lül vizs gá la tá ban is. Az el ső idő szak ban az egyes szak ági cso por tok 

mű kö dé se jó volt, tel je sí tet ték a tár ca ál tal meg fo gal ma zott szak mai el vá rá so kat. 

Egye dü li ki vé tel ként a ré gé sze ti szak fe lü gye let em lít he tő meg: „a ma gyar mú ze u -

mok leg prob le ma ti ku sabb szak mai kér dé sei ezt a szak ágat érin tik” (Vígh An na má ria). 

Ugyan ak kor a mi nisz té ri um ban is ér zé kel ték, hogy a ré gé sze ti kér dé se ket csak  

a ma gyar mú ze um ügy egé szén be lül le het meg ol da ni. Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, 

hogy a vizs gá la tot kö ve tő in téz ke dé si ter vet a leg több in téz mény ben szer ve zé si, 

szem lé le ti és pénz ügyi okok ból ki fo lyó lag csak ne he zen tud ták vég re haj ta ni.385 

Mu ze á lis in téz mény meg szün te té sé hez a mi nisz ter en ge dé lyét kel lett kér ni (41. §). 

Ha az in téz mény egy ben mű em lék is volt, a meg szün te tés hez a kör nye zet vé del mi 
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384   NAGY: i. m. (2010), 29. 
 
385   NAGY Lász ló G.: A szak fe lü gye let ered mé nyei és kap cso la ta a mú ze u mi kom mu ni ká ci ó val = Mú ze u mi Köz -

le mé nyek, 2002, 1. sz., 28–32., VÍGH An na má ria: A szak fe lü gye le ti mun ka sze re pe az ága za ti irá nyí tás ban 
= Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2003, 1. sz., 10–13. A mú ze u mi szak fe lü gye let ügy rend je csak 2005-ben je -
lent meg: Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2005, 1. sz., 26–38. 



és te rü let fej lesz té si mi nisz ter en ge dé lye is szük sé ges volt. A meg szün te tés sel egy ide -

jű leg a tu laj do nos (fenn tar tó) kö te les volt gon dos kod ni az ott őr zött, kul tu rá lis örök -

ség hez tar to zó ér té kek biz ton sá gos el he lye zé sé ről. Ha nem így járt el, az ér té kek el -

he lye zé sé ről – a pénz ügyi biz to sí ték fel hasz ná lá sá val, an nak hi á nyá ban a tu laj do nos 

költ sé gé re – a KÖI gon dos ko dott. Az ala pí tás nál és a meg szün te tés nél az ezek re az 

in téz mé nyek re vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok elő írá sa it is al kal maz ni kel lett. 

A rész le tes in do ko lás ki eme li, hogy meg szű nés ese tén gon dos kod ni kell a meg -

szű nő in téz mény ben őr zött mű tár gyak biz ton sá gos el he lye zé sé ről, to váb bi sor sá -

ról. Ha a meg szün te tést nem a mi nisz ter, ha nem a tu laj do nos (fenn tar tó) kez de mé -

nyez te, ak kor ar ra csak a mi nisz ter egyet ér té sé vel, hoz zá já ru lá sá val ke rül he tett 

sor, szük ség ese tén az ala pí tás kor meg kö ve telt biz to sí ték fel hasz ná lá sá val.386 

A tör vény vi lá go san meg ha tá roz ta a mú ze um fo gal mát (42. §): „kul tu rá lis ja vak 

tu do má nyo san rend sze re zett gyűj te mé nye i ből ál ló mu ze á lis in téz mény”, „fe la da ta  

a kul tu rá lis ja vak meg ha tá ro zott anya gá nak fo lya ma tos gyűj té se, nyil ván tar tá sa, 

meg őr zé se és res ta u rá lá sa, tu do má nyos fel dol go zá sa és pub li ká lá sa, va la mint ki ál lí -

tá so kon és más mó don tör té nő be mu ta tá sa”. A mú ze um nak fe la da tai el lá tá sá hoz 

ren del kez nie kel lett a szak mai nor ma tí vák sze rint szük sé ges tár gyi és anya gi fel té -

te lek kel, meg fe le lő épü let tel, szak irá nyú fel ső fo kú vég zett sé gű al kal ma zot tak kal.  

A mú ze um meg ne ve zést csak mű kö dé si en ge déllyel ren del ke ző mú ze u mok hasz -

nál hat ták. 

A rész le tes in do ko lás kü lön ki tért ar ra, hogy a tör vény ja vas lat – az el lá tott fel -

ada tok gya kor lá sá nak szint je és tel jes kö rű sé ge alap ján – szak mai rang sort ál lí tott 

fel a mu ze á lis in téz mé nyek kö zött. En nek ke re té ben meg ha tá roz ta a mú ze um fo -

gal mát, amely nek leg fon to sabb kri té ri u ma a há rom mú ze u mi alap fe la dat: a gyűj te -

mé nyi (gyűj tés, nyil ván tar tás, meg őr zés, res ta u rá lás), a tu do má nyos (fel dol go zó és 

pub li ká ci ós), va la mint a be mu ta tó-köz mű ve lő dé si te vé keny ség együt tes el lá tá sa, 

il let ve az ezek hez szük sé ges anya gi (be le ért ve a tár gyi, a pénz ügyi, az inf rast ruk -

tu rá lis), sze mé lyi (szak irá nyú fel ső fo kú vég zett sé gű szak em be rek) és jo gi (pél dá ul 

mű kö dé si en ge dély) fel té te lek együt tes meg lé te.387 

Meg ha tá ro zó je len tő ség gel bírt né hány év múl va a mu ze á lis in téz mé nyek nyil ván -

tar tá si sza bály za tá ról szó ló 20/2002. (X. 4.) NKÖM ren de let ki a dá sa, amely tu laj -

don kép pen a mú ze u mi mű kö dés alap do ku men tu ma, ve zér fo na la lett. A ren de let 

meg ha tá roz ta a ha gyo má nyos nyil ván tar tá si for má kat, il let ve esz kö zö ket (3. §): az 

alap lel tá ra kat (pél dá ul tíz fé le szak lel tár köny vet), a le író kar to no kat, a mu ta tó rend -

sze re ket, va la mint a kü lön nyil ván tar tá so kat (pél dá ul le té ti nap ló, köl csön vett tár -

gyak nap ló ja, bí rá la ti nap ló, res ta u rá lás ra át vett tár gyak nap ló ja stb.). Az alap lel tá -

rak ka te gó ri á já ba so rol ta a gya ra po dá si nap lót, a szak- és egyéb lel tár köny ve ket,  
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386   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld.: NAGY: i. m. (2010), 26. 
 
387   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) ja va sol ta a mú ze u -

mok jo gi sze mé lyi ség gel tör té nő fel ru há zá sát, ez azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: 
T/4747/36. szá mú mó do sí tó in dít vány. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) pe dig azt ja va sol ta, hogy  
a mú ze um de fi ní ci ó já ból tö röl jék a „tu do má nyos ku ta tó mun ka út ján lét re jött” szö veg részt, mi vel egy-egy 
mú ze um sok eset ben na gyobb le le tek, leletegyüttesek, eset leg ve gyes gyűj te mé nyek aján dé ko zá sá val 
jött lét re, a tu do má nyos rend sze re zés csak ezt kö vet te: T/4747/106. szá mú mó do sí tó in dít vány. A ja -
vas lat nyo mán a nor ma szö veg rész le ge sen mó do sult. Ld. még: NAGY: i. m. (2010), 26. 



a szek rény ka tasz tert és a duplumnaplót. A jog sza bály leg na gyobb je len tő sé gű – in -

kább tör vé nyi szin tű sza bá lyo zást ér dem lő – ren del ke zé se sze rint a mu ze á lis in téz -

mény – akár ha gyo má nyos, akár szá mí tó gé pes, il let ve ab ból elő ál lí tott – lel tár köny -

ve i ben, va la mint duplumnaplóiban sze rep lő kul tu rá lis ja va kat csak a mi nisz ter ál tal 

en ge dé lye zett el ide ge ní tés, il let ve se lej te zés alap ján le he tett tö röl ni a nyil ván tar -

tás ból (21. §). Nyil ván tar tás ból va ló tör lést egyéb okok ból szin tén ki zá ró lag a mi -

nisz ter en ge dé lyez he tett.388 

Ha son ló an fon tos kér dés a mú ze u mok ál tal őr zött anyag ku tat ha tó sá ga. A tör vény 

fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott, a mu ze á lis in téz mé nyek ben foly tat ha tó ku ta -

tás ról szó ló 47/2001. (III. 27.) Korm. ren de let ki mond ta, hogy a mu ze á lis in téz mé -

nyek gyűj te mé nye i ben nyil ván tar tott és őr zött kul tu rá lis ja vak, il let ve az e ja vak ra 

vo nat ko zó – a gya ra po dá si nap ló ban, (szak)lel tár könyv ben, tu do má nyos leíró kar to -

non, il let ve egyéb mú ze u mi do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó – szak mai alap ada tok, in -

for má ci ók a ren de let ben rög zí tett fel té te lek sze rint ku tat ha tók és fel dol goz ha tók 

(1. §). A ku ta tó mun ka elő se gí té se ér de ké ben a kul tu rá lis tör vény ben meg ha tá ro zott 

mú ze u mok nak ku ta tó szol gá la tot kel lett biz to sí ta nia, to váb bá ka ta ló gu so kat, se géd -

le te ket ad tak ki, va la mint szá mí tó gé pes adat bá zist mű köd tet tek stb. A ku ta tás tech -

ni kai fel té te le it – az in téz mény szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za ta mel lék le te ként 

ki adott – kü lön ku ta tá si sza bály zat tar tal maz ta. A kor mány ren de let még egy fon tos 

alap el vet rög zí tett: a kul tu rá lis ja vak nak a mu ze á lis in téz mény ben tör tént nyil ván -

tar tás ba vé te lé től szá mí tott öt éven be lü li ku ta tá sá ra és fel dol go zá sá ra, va la mint  

a rá juk vo nat ko zó do ku men tá ció tu do má nyos és köz mű ve lő dé si cé lú hasz no sí tá sá -

ra el ső sor ban az a mú ze u mi szak em ber jo go sult, aki e ja va kat gyűj töt te (fel tár ta), 

il let ve aki el sőd le ges meg ha tá ro zá su kat (és nyil ván tar tás ba vé te lü ket) el vé gez te  

(3. § [2] be kez dés). Kül ső ku ta tó nak az in téz mény ve ze tő jé től írás ban kel lett ku ta -

tá si en ge délyt kér nie, a ve ze tő pe dig ti zen öt na pon be lül dön tött az en ge dély meg -

adá sá ról vagy meg ta ga dá sá ról (4. §). Az en ge dély meg ta ga dá sát írás ban in do kol ni 

kel lett, ez el len azon ban a ké rel me ző bí ró ság hoz for dul ha tott jog or vos la tért.389 

A tör vény nem érin tet te, de a mú ze u mi dol go zók ra elv ben szi go rú eti kai sza bá -

lyok vonatkoz(ná)nak. Az 1984-es ügy rend egyik fe je ze té ben még rész le tes sza bá -

lyo zást ta lál ha tunk, a rend szer vál to zás óta ilyen, jog sza bá lyi szint re emelt eti kai 

elő írá sok nin cse nek. Köz is mert ség nek ör vend és köz hasz ná lat ban van az ICOM eti -

kai kó de xe, amely ma gya rul is meg je lent. Pél da ként szok ták még em lí te ni az an gol 

mú ze u mi eti kai kó de xet, amely tíz pont ban so rol ja fel az egyes rész kér dé se ket, fo -

gal maz meg kér dé se ket és ad rá vá la szo kat.390 
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388   NAGY: i. m. (2010), 30–31., KEMECSI La jos: Gyűj te mé nyi nyil ván tar tá sok = Mú ze um ve ze té si is me re tek 1. 
Szerk. BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 8.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
– Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 123. 

 
389   NAGY: i. m. (2010), 31–32. 
 
390   BA LÁZS György: A mú ze u mi te vé keny ség eti kai sza bá lyo zá sa = Mú ze u mi ve ze té si is me re tek. A tan fo lyam 

jegy ze te, 2007–2008. Szerk. VÁ SÁR HE LYI Ta más – KÁLDY Má ria – FRENDL Ka ta – SÁGHI Ilo na, Szent -
end re, Mú ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2008, 31–32. Az ICOM Eti kai Kó de xe: https://icom.muse-
um/wp-content/uploads/2018/07/code-hungary.pdf (utol só le töl tés: 2019.05.11.). Az an gol mú ze u mi 
eti kai kó dex: https://www.museumsassociation.org/download?id=1155827 (utol só le töl tés: 
2019.05.11.). 



A tör vény öt mú ze u mi ka te gó ri át ala kí tott ki. A hi e rar chia csú csán az or szá gos 

mú ze u mok áll tak (43. §), ame lyek át fo gó, egy vagy több alap tu do mány ra tá masz -

ko dó, szak te rü le tü kön ki emel ke dő je len tő sé gű, mű ve lő dés tör té ne ti, tu do má nyos 

tel jes ség re tö rek vő gyűj te ményt gon doz tak; gyűj tő te rü le tük – a Bu da pes ti Tör té ne ti 

Mú ze um ki vé te lé vel – az egész or szág ra ki ter jedt. A tör vény 2. szá mú mel lék le te 

té te le sen is fel so rol ta az or szá gos mú ze u mo kat és fe lü gye le ti szer ve i ket. Az or szá -

gos mú ze um el lát ta a mi nisz ter ál tal jog sza bály ban rá ru há zott szak mai fe la da to kat. 

Ve ze tő jét (fő igaz ga tó ját) a fe lü gye le ti szerv pá lyá zat út ján a mi nisz ter vé le mé nyé -

nek ki ké ré sé vel ne vez te ki, il let ve men tet te fel.391 

A mú ze u mo kat a tör vény ja vas lat te hát öt ka te gó ri á ba so rol ta, a ka te go ri zá lás 

alap ja az egyes in téz mé nyek nél ki mu tat ha tó tu do má nyos és gyűj te mé nyi bá zis lett; 

ez a szem pont a ko ráb bi jog sza bá lyok hoz ké pest na gyobb hang súlyt ka pott. A pi -

ra mis csú csán el he lyez ke dő or szá gos mú ze u mok át fo gó, „alap tu do má nyi” jel le gű 

bá zis ra (pél dá ul ma gyar vagy egye te mes kép ző mű vé szet, ipar mű vé szet, nép rajz, 

tör té ne lem, mű sza ki tu do má nyok, ter mé szet tu do má nyok stb.) épü lő gyűj te mé nyek -

kel ren del kez tek. Ala pí tó juk az or szág gyű lés, mi vel fel so ro lá su kat tör vény tar tal -

maz ta, il let ve e fel so ro lást mó do sít hat ta. Ez zel vissza tért az a re form ko rig vissza -

ve zet he tő köz jo gi ha gyo mány, hogy or szá gos mú ze um ala pí tá sa or szág gyű lé si 

hatás kör be tar to zik. A rész le tes in do ko lás fon tos nak tar tot ta ki emel ni, hogy az or -

szá gos mú ze u mok a szak fe lü gye let ben, to váb bá ki vi te li és vé det té nyil vá ní tá si 

ügyek ben te vé keny sé gük kel te rem tik meg a KÖI dön té se i nek szak mai hát te rét.392 
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391   A ma gyar köz jo gi ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a tör vény té te le sen is fel so rol ta az or szá gos mú ze u -
mo kat a 2. szá mú mel lék le té ben (Az or szá gos mú ze u mok és fe lü gye le ti szer ve ik fel so ro lá sa) az aláb bi ak 
sze rint: Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest Fő vá ros Ön kor mány za ta), Had tör té ne ti Mú ze um (Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um), Ipar mű vé sze ti Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Köz le ke dé si 
Mú ze um (Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi Mi nisz té ri um), Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Mű ve lő dé si és 
Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Ma gyar Iro da lom Há za, Ma gyar Iro dal mi Mú ze um, Kor társ Iro dal mi Köz pont 
(Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si 
Minisz té ri um), Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Me ző -
gaz da sá gi Mú ze um (Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um), Nép raj zi Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si 
Minisz té ri um), Or szá gos Mű sza ki Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Semmelweis 
Orvostörténeti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár (Nép jó lé ti Mi nisz té ri um), Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
(Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um), Szép mű vé sze ti Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz -
té ri um). Itt kell azt meg je gyez ni, hogy Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) si ker te len kí sér le tet tett az Or szá -
gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um) or szá gos mú ze um má 
tör té nő mi nő sí té sé re (T/4747/102. szá mú mó do sí tó in dít vány), de ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé -
ges tá mo ga tást. A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let az 
or szá gos mú ze u mok szá má ra to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (10. §): 

       a) a mú ze u mot be fo ga dó épü let ben ál lan dó és idő sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi -
sé gek, gyűj te mé nyi rak tá rak, elő ké szí tő rak tár, fel sze relt res ta u rá tormű he lyek, vegy szer rak tár, fo tó -
mű hely, szak könyv tár, adat tár, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tótér és a kö zön ség fo ga dá sát szol gá ló 
he lyi sé gek, va la mint az épü let elekt ro ni kus és me cha ni kus, to váb bá meg fe le lő élő erős vé de lem, 

       b) a mú ze um ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tást mu ta tott be, ame lyek he ten te leg alább hat na pon át na pon ta 
nyolc órás nyit vatar tás és a d) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tő, fel ső fo kú vég zett ség gel ren -
del ke ző al kal ma zott je len lé te mel lett vol tak lá to gat ha tók, va la mint a ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó an rend -
sze res köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       c) a mú ze um he ten te leg alább két na pon négy órás idő tar tam ban ku ta tó szol gá la tot mű köd te tett, 
       d) a mú ze um ban a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ágan ként több mu ze o ló gus, több res ta u rá tor ter mé szet -

tu do má nyi gyűj te mény ese tén, pre pa rá tor, to váb bá több mú ze u mi köz mű ve lő dé si szak em ber, múzeu mi 
könyv tá ros, mú ze u mi adat tá ros, mú ze u mi fo tós, mú ze u mi in for ma ti kus és több mú ze u mi gyűj te mény- 
és rak tár ke ze lő mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren -
del ke ző szak em ber töl tött be, 

       e) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat alap lel tár ba, il let ve kü lön nyil ván tar -
tás ba vet te. 

 
392   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld.: HOLPORT: i. m. (2004), 9–11., NAGY: i. m. 

(2010), 26–27. 



Az or szá gos gyűj tő kö rű szak mú ze um (44. §) szak te rü le tén tu do má nyos tel jes -

ség re tö rek vő, je len tős gyűj te ményt gon do zott; gyűj tő te rü le te az egész or szág ra 

kiter jedt, szin tén el lát ta a mi nisz ter ál tal jog sza bály ban rá ru há zott szak mai fe la da -

to kat. Ve ze tő jét (igaz ga tó ját) a tu laj do nos (fenn tar tó) – ál la mi mú ze um ese té ben  

a fe lü gye le ti jo go kat gya kor ló mi nisz ter – a mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, 

pá lyá zat út ján ne vez te ki, il let ve men tet te fel.393 

A rész le tes in do ko lás ezt a mú ze um tí pust egy-egy szű kebb szak ág (pél dá ul bá -

nyá szat tör té net, ke res ke de lem és ven dég lá tás tör té ne te, kor társ kép ző mű vé szet, 

egy há zi mű vé szet stb.) te rü le tén tu do má nyos tel jes sé gű gyűj te ményt ki ala kí tó-

gon do zó mu ze á lis in téz mény ként ha tá roz ta meg.394 

A 2000-es évek ele jén az or szá gos gyűj tő kö rű szak mú ze u mok kö ré ben át fo gó 

vizs gá lat zaj lott le. En nek so rán elő ször a mű sza ki és ipar tör té ne ti mu ze á lis in téz -

mé nyek hely ze tét mér ték fel. Ez az in téz mé nyi kör ere de ti leg vál la la ti mú ze um ként 

jött lét re, nagy ré szük azon ban a 1990-es évek re fenn tar tó nél kül ma radt, így az 

állam nak kel lett be avat koz nia, anya gi se gít sé get nyúj ta nia (1993-ban ez meg is 

tör tént). A szak mú ze u mok egy ré sze mi nisz té ri u mi fenn tar tá sú volt, zö mük fenn -

tar tá sá ra azon ban va la mi lyen ala pít vány vál lal ko zott. A vizs gá lat rá mu ta tott ar ra 

is, hogy ezek a mú ze u mok szakemberhiánnyal küz de nek, és ez a muzeológiai szak -

mai mun ka ro vá sá ra ment (pél dá ul el ma ra dá sok mu tat koz tak az alap nyil ván tar tá -

sok ve ze té sé ben). Költ ség ve té si szem pont ból em lí tés re ér de mes, hogy költ sé ge ik 

kö zel fe lét pá lyá za tok ré vén tud ták fe dez ni. Gyűj te mény fej lesz té sük az előb bi ek -

ből kö vet ke ző en eset le ges, rak tá ri hely ze tük rossz volt (mű tár gya ik nak az or szá gos 

át lag nál je len tő sebb há nya dát egyéb ként az ál lan dó ki ál lí tá sok ban he lyez ték el), 

mind ezek el le né re tu do má nyos te vé keny sé gük az át la gos nál jobb nak mi nő sült.395 
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393   A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let a ké sőbb már csak 
or szá gos szak mú ze um nak ne ve zett (a vál to zás 2001-ben tör tént, az örök ség vé del mi tör vény el fo ga -
dá sa kor, ld. ott) in téz mé nyek szá má ra to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (9. §): 

       a) a mú ze u mot be fo ga dó épü let ben ál lan dó és idő sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi -
sé gek, gyűj te mé nyi rak tár, elő ké szí tő rak tár, fel sze relt res ta u rá tormű hely, vegy szer rak tár, szak könyv -
tár, adat tár, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tótér és a kö zön ség fo ga dá sát szol gá ló he lyi sé gek, va la mint 
az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus, to váb bá meg fe le lő élő erős vé del me, 

       b) a mú ze um gyűj tő kö ré nek meg fe le lő ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tást mu ta tott be, ame lyek he ten te leg -
alább hat na pon át na pon ta nyolc órás nyit vatar tás és a d) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tő, 
fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke ző al kal ma zott je len lé te mel lett vol tak lá to gat ha tók, va la mint a ki ál -
lí tá sok hoz kap cso ló dó köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       c) a mú ze um he ten te leg alább két na pon négy órás idő tar tam ban ku ta tó szol gá la tot mű köd te tett, 
       d) a mú ze um ban a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ág ban több mu ze o ló gus, res ta u rá tor vagy ter mé szet tudo -

má nyi gyűj te mény ese tén pre pa rá tor, to váb bá mú ze u mi köz mű ve lő dé si szak em ber, va la mint mú ze u -
mi könyv tá ros-adat tá ros, mú ze u mi gyűj te mény- és rak tár ke ze lő mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       e) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat hi te le sí tés nél kü li alap lel tár ba, il let ve 
kü lön nyil ván tar tás ba vet te. 

 
394   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) kez de mé nyez te, 

hogy a szak mú ze um ese té ben ne kell jen igaz ga tói pá lyá za tot ki ír ni, és ne kell jen a mi nisz ter en ge dé -
lye zé se sem, mi vel ér tel me zé se sze rint a szak mú ze um ve ze tő je nem mi nő sül ma ga sabb ve ze tő nek. Meg 
kell azon ban je gyez ni, hogy mi köz ben a kép vi se lő „szak mú ze um”-ról ír, ja vas la ta a tör vény ja vas lat me -
gyei mú ze u mok kal kap cso la tos szö veg he lyé re hi vat ko zik. Ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé ges tá mo -
ga tást: T/4747/107. szá mú mó do sí tó in dít vány. A szak mú ze u mok hoz ld. még: NAGY: i. m. (2010), 27. 

 
395   BENCZE Gé za: Vizs gá lat az or szá gos gyűj tő kö rű szak mú ze u mok kö ré ben = Mú ze u mi Köz le mé nyek, 2003, 

2. sz., 6–19. A vál la la ti mú ze um mai fo gal má hoz: BERÉNYI Ma ri ann – SCHNEIDER Jó zsef: Mú ze um-e az 
au tó mú ze um? = MúzeumCafé, 2018, 3. sz., 100–102. 



A me gyei ön kor mány za tok a kul tu rá lis ja vak gyűj té sé ről, őr zé sé ről, tu do má nyos 

fel dol go zá sá ról és be mu ta tá sá ról, a ré gé sze ti örök ség vé del mé ről me gyén ként mú -

ze u mi szer ve zet fenn tar tá sá val gon dos kod tak (45. §). Min den me gyei mú ze u mi 

szer ve zet ren del ke zett irá nyí tó in téz ménnyel, be so ro lá sa sze rint me gyei mú ze um -

mal. A me gyei mú ze um gyűj te mé nyi anya gá ban több muzeológiai szak ág volt ma -

gas szín vo na lon kép vi sel ve, gyűj tő te rü le te az adott me gye és a me gyé ben ta lál ha tó 

me gyei jo gú vá ros egész köz igaz ga tá si te rü le té re ki ter jedt. A me gyei mú ze um négy 

fel adat kört lá tott el: elő se gí tet te a me gyei mú ze u mi szer ve zet, il let ve a gyűj tő te rü -

le tén mű kö dő más mu ze á lis in téz mé nyek szak mai együtt mű kö dé sét, mun ká juk 

össze han go lá sát, va la mint az egyéb kul tu rá lis ja vak vé del mét (a); el lát ta a ré gé sze ti 

le lő he lyek nyil ván tar tá sát, men té sét (b); rend sze re sen el len őriz te a ré gé sze ti je len -

tő sé gű föld te rü le te ket, azok kal kap cso lat ban szak ha tó sá gi in téz ke dés re volt jo go -

sult (c); se gí tet te a KÖI te rü le ti fe la da ta i nak el lá tá sát (d). Me gyei mú ze u mot a me -

gyei ön kor mány zat köz gyű lé se ala pít ha tott, il let ve je löl he tett ki a fenn tar tá sá ban 

le vő mú ze u mok kö zül. Ve ze tő jét (igaz ga tó ját) a mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé -

vel az ön kor mány zat pá lyá zat út ján ne vez te ki, il let ve men tet te fel. Az ön kor mány -

zat nak le he tő sé ge volt ar ra is, hogy az ál ta la fenn tar tott mú ze u mi szer ve ze tet ne 

egy me gyei mú ze um irá nyí tá sá val mű köd tes se, ilyen kor a fe la da tot te rü le ti leg 

meg oszt hat ta az ál ta la fenn tar tott re gi o ná lis mú ze u mok kö zött.396 

A rész le tes in do ko lás sze rint a me gyei mú ze um egy adott me gye (és az adott me -

gyé ben ta lál ha tó me gyei jo gú vá ros) te rü le té nek mú ze u mi fe la da ta it lát ja el, ezen 

te rü le ti kor lá to kon be lül vi szont komp lex gyűj te ményt ke zel, mi vel gyűj te mé nye 

va la mennyi fon tos szak ágat (és így tu do mány ágat) fel öle li (tör té ne ti muzeológia, 

ré gé szet, kép ző- és ipar mű vé szet, nép rajz, ter mé szet tu do má nyok stb.). Fon tos sze re -

pe volt az il le té kes sé gi te rü le tén mű kö dő más mú ze u mok és mu ze á lis in téz mé nyek, 

az az a me gyei mú ze u mi há ló zat (szer ve zet) mun ká já nak irá nyí tá sá ban, össze han -

go lá sá ban (utób bi fe la da ta ki ter jedt a szer ve zet hez nem tar to zó in téz mé nyek re is). 

A kul tu rá lis ja vak vé del mé ben szak ha tó sá gi fe la da tai vol tak, ré gé sze ti le let men té si 

kö te le zett ség ter hel te. A me gyei mú ze um fenn tar tó ja az adott me gyei ön kor mány -
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396   A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let a me gyei mú ze u mok 
szá má ra to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (8. §): 

       a) a mú ze um gyűj tő kö ré ben leg alább öt szak ág nak – ezen be lül kö te le ző en ré gé szet, tör té ne ti muzeo -
lógia, kép ző mű vé szet, nép rajz – meg fe le lő te vé keny sé get foly ta tott, 

       b) a mú ze u mot be fo ga dó épü let ben ál lan dó és idő sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi -
sé gek, gyűj te mé nyi rak tá rak, elő ké szí tő rak tár, fel sze relt res ta u rá tormű he lyek, vegy szer rak tár, szak -
könyv tár, adat tár, mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tótér és a kö zön ség fo ga dá sát szol gá ló he lyi sé gek, 
va la mint az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus, to váb bá meg fe le lő élő erős vé del me, 

       c) a mú ze um ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tást mu ta tott be, ame lyek he ten te leg alább hat na pon át na pon ta 
nyolc órás nyit vatar tás és az e) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tő, fel ső fo kú vég zett ség gel 
ren del ke ző al kal ma zott je len lé te mel lett vol tak lá to gat ha tók, va la mint a ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó an 
rend sze res köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       d) a mú ze um he ten te leg alább két na pon négy órás idő tar tam ban ku ta tó szol gá la tot mű köd te tett, 
       e) a mú ze um ban a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ágan ként egy vagy több, de össze sen leg alább tíz mu zeo -

ló gus, va la mint több res ta u rá tor, ter mé szet tu do má nyi gyűj te mény ese tén pre pa rá tor, to váb bá több 
mú ze u mi köz mű ve lő dé si szak em ber, va la mint mú ze u mi könyv tá ros-adat tá ros, mú ze u mi in for ma ti kus, 
és több mú ze u mi gyűj te mény- és rak tár ke ze lő mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       f) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat alap lel tár ba, il let ve kü lön nyil ván tar -
tás ba vet te, 

       g) a me gyei mú ze u mi szer ve zet hez több mu ze á lis in téz mény tar to zott. 



zat volt. Az in do ko lás nem vé let le nül hív ta fel a fi gyel met ar ra, hogy a fe la dat köte -

le ző el lá tá sát a me gyei ön kor mány zat szá má ra a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, 

a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gű szer vek fe la dat- 

és ha tás kö re i ről szó ló 1991. évi XX. tör vény ír ta elő (108. § [2]–[3] be kez dés): „a fő -

vá ros, a me gye ön kor mány za ta kö te les biz to sí ta ni [...] a ter mé szet és a tár sa da lom – így 

az ön kor mány zat te rü le tén élő nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek – mu ze á lis em lé ke i nek 

gyűj té sét, őr zé sét, tu do má nyos fel dol go zá sát és be mu ta tá sát”, ezen „fe la da tok el lá -

tá sá ra [...] mú ze u mi szer ve ze tet [...] mű köd tet”. Ez zel ugyan is a me gyei mú ze u mi 

szer ve ze tek to váb bi sor sa – fenn ma ra dá sa – már az el ső sza ba don vá lasz tott or -

szág gyű lés jog al ko tá sa so rán el dőlt, így a má so dik nak nem ma radt más fe la da ta, 

mint a fenn ál ló hely zet rész let sza bá lya i nak fi no mí tá sa. Ugyan ak kor az új ága za ti 

tör vény le he tő sé get kí vánt ad ni ar ra, hogy a me gyei ön kor mány zat – önál ló dön -

té se alap ján – ezt a fe la da tot ne egy me gyei mú ze um irá nyí tá sá val, ha nem te rü le -

ti leg meg oszt va több egyen ran gú, szak mai be so ro lá sát te kint ve ala cso nyabb fo ko -

za tú mú ze um mal lás sa el. A me gyei ön kor mány za ti fenn tar tás azon ban meg le he tő sen 

két ar cú nak bi zo nyult. Egyes me gyei ön kor mány za tok né mely mú ze u mi egy sé get 

igye kez tek te le pü lé si fenn tar tás ba át ad ni, míg a me gyei köz gyű lé sek ál tal meg ál la -

pí tott fi nan szí ro zá sok – egy sé ges szak mai nor ma tí va (el vá rá sok, kö te le zett sé gek, 

fi nan szí ro zá si el vek) hi á nyá ban – meg le he tő sen el té rő ek vol tak.397 

A re gi o ná lis mú ze um (46. §) több mú ze u mi szak ágat fel öle lő gyűj tő kör rel, egy 

(vá ro si, te le pü lé si mú ze um), eset leg több (táj mú ze um) ön kor mány zat te rü le té re 

kiter je dő gyűj tő te rü let tel ren del ke zett, mű köd he tett me gyei mú ze u mi szer ve zet 

része ként vagy önál ló jo gi sze mély ként. Ve ze tő jét (igaz ga tó ját) a mi nisz ter vé le mé -

nyé nek ki ké ré sé vel önál ló jo gi sze mély ként mű kö dő re gi o ná lis mú ze um ese té ben  

a fenn tar tó (tu laj do nos), me gyei mú ze u mi szer ve zet ré sze ként mű kö dő re gi o ná lis 

mú ze um ese té ben a me gyei mú ze um igaz ga tó ja ne vez te ki, il let ve men tet te fel. Ha 

a re gi o ná lis mú ze um át vet te a me gyei mú ze um te rü le ti leg meg osz tott fe la da ta it, 

mű kö dé sé re a me gyei mú ze um ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kel lett ér te lem sze rű -

en al kal maz ni.398 
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IX. Múzeumügy a rendszerváltozás után

397   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld.: BA LÁZS: i. m. (2003), 22., NAGY: i. m. (2010), 
27. A mú ze um át adá sok leg el ret ten tőbb pél dá ja a Bé kés me gyei volt: a me gyei köz gyű lés 2001 fo lya mán 
a me gyei szer ve zet ki lenc mú ze u ma kö zül he tet adott át a te le pü lé sek nek, mi köz ben a vá ro si ön kor -
mány za tok nem vol tak fel ké szül ve er re az „ön ként vál lalt” fe la dat ra: BA LÁZS: i. m. (2003), 22–23.  
A szak mai nor ma tí va kér dés kö ré hez még: ÉRI: i. m. (2004), 7–8. 

 
398   A ké sőb bi ek ben „te rü le ti mú ze um”-nak ne ve zett (a vál to zás 2001-ben tör tént, az örök ség vé del mi tör -

vény el fo ga dá sa kor, ld. ott) mú ze um tí pus ese té ben a mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szóló 
2/2010. (I. 14.) OKM ren de let to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (7. §): 

       a) a mú ze u mot be fo ga dó épü let ben ál lan dó és idő sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi -
sé gek, gyűj te mé nyi rak tár, elő ké szí tő rak tár, fel sze relt res ta u rá tormű hely, szak könyv tár, adat tár, vala -
mint el kü lö ní tet ten vagy a ki ál lí tótér ben mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tótér, és a kö zön ség foga dá sát 
szol gá ló he lyi ség, to váb bá az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus vé del me, 

       b) a mú ze um a gyűj tő kö ré nek meg fe le lő ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tást mu ta tott be, ame lyek he ten te leg -
alább öt na pon át – be le ért ve a hét vé ge egyik nap ját – na pon ta hat órás nyit vatar tás és a d) pont ban 
meg ha tá ro zott va la mely mun ka kört be töl tő al kal ma zott je len lé te mel lett vol tak lá to gat ha tók, va la mint 
a ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       c) a mú ze um he ten te leg alább egy szer négy órás idő tar tam ban ku ta tó szol gá la tot mű köd te tett, 
       d) a mú ze um ban a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ágan ként mu ze o ló gus, to váb bá res ta u rá tor, mú ze u mi köz -

mű ve lő dé si szak em ber, mú ze u mi könyv tá ros-adat tá ros mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       e) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat hi te le sí tés nél kü li alap lel tár ba, il let ve 
kü lön nyil ván tar tás ba vet te. 



A rész le tes in do ko lás sze rint a re gi o ná lis mú ze um gyűj te mé nyei egy-egy te le pü -

lés vagy táj egy ség tör té ne té nek, nép raj zá nak, kép ző mű vé sze té nek stb. kul tu rá lis 

ja va it öle lik fel. Az előb bi ek ér tel mé ben gyűj tő te rü le tén akár me gyei mú ze u mi fel -

ada to kat is kap ha tott.399 

A te ma ti kus mú ze um (47. §) egy tu do má nyos té mát (muzeológiai szak ágat) fel -

öle lő gyűj tő kör rel, kor lá to zott gyűj tő te rü let tel ren del ke zett. Ve ze tő jét (igaz ga tó ját) 

a mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel a fenn tar tó (tu laj do nos) ne vez te ki, il let ve 

men tet te fel.400 

A rész le tes in do ko lás ér tel me zé sé ben a mú ze u mi ka te gó ria leg al sóbb szint je  

a te ma ti kus mú ze um, mi vel még mind há rom mú ze u mi alap fe la da tot egya ránt el lát ja; 

mű köd het önál ló jo gi sze mély ként, vagy egy me gyei mú ze u mi szer ve zet ke re té ben, 

eset leg más, jo gi sze mé lyi sé gű szer ve zet ré sze ként.401 

A mu ze á lis in téz mé nyek hi e rar chi á ján be lül a leg al só szint re két, a mú ze u mi be -

so ro lást már el nem érő in téz mény tí pus ke rült: a köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mény 

és a köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó hely (48. §). A köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mény  

a tör vény meg ha tá ro zá sá ban a kul tu rá lis ja vak meg ha tá ro zott ér té ke i nek egy sé ges 

gyűj té si szem pon tok sze rint lét re jött, egy sé ge sen ke zelt és őr zött, sza bá lyo zott 

mó don nyil ván tar tott és do ku men tált együt te se (úgy mint hely tör té ne ti, in téz mény -

tör té ne ti, sze mély hez kö tő dő gyűj te mény, te ma ti kus szak gyűj te mény, val lá si és 

egy ház tör té ne ti gyűj te mény) volt, amely ugyan a mú ze u mi kö ve tel mé nyek nek nem 

fe lelt meg, de tu do má nyos, il let ve mű vé szi ér té ke alap ján a mi nisz ter köz ér de kű 

mu ze á lis gyűj te mény nek mi nő sí tet te. Köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó hely volt az a je -

len tő sebb önál ló gyűj te ménnyel nem ren del ke ző in téz mény (pél dá ul sze mély hez, 
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399   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) kez de mé nyez -
te, hogy a re gi o ná lis mú ze um ese té ben se kell jen a mi nisz ter vé le mé nyét ki kér ni az igaz ga tói ki ne ve -
zés hez. Ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/108. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ld.: 
NAGY: i. m. (2010), 27–28. 

 
400   A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let a te ma ti kus mú -

zeumok szá má ra to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (6. §): 
       a) a mú ze u mot be fo ga dó épü let ben ál lan dó és idő sza kos ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi -

sé gek, gyűj te mé nyi rak tár, elő ké szí tő rak tár, fel sze relt res ta u rá tormű hely, szak könyv tár, adat tár, vala -
mint el kü lö ní tet ten vagy a ki ál lí tótér ben mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tótér, és a kö zön ség fo ga dá sát 
szol gá ló he lyi ség, to váb bá az épü le tet elekt ro ni kus és me cha ni kus vé del me, 

       b) a mú ze um a gyűj tő kö ré nek meg fe le lő ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tást mu ta tott be, ame lyek he ten te leg -
alább öt na pon át – be le ért ve a hét vé ge egyik nap ját – na pon ta hat órás nyit vatar tás és a d) pont ban 
meg ha tá ro zott va la mely mun ka kört be töl tő al kal ma zott je len lé te mel lett vol tak lá to gat ha tók, va la mint 
a ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó köz mű ve lő dé si és mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       c) a mu ze á lis in téz mény he ten te leg alább egy szer négy órás idő tar tam ban ku ta tó szol gá la tot mű köd -
tetett, 

       d) a mú ze um ban a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ágan ként mu ze o ló gus, to váb bá res ta u rá tor, mú ze u mi köz -
mű ve lő dé si szak em ber, mú ze u mi könyv tá ros-adat tá ros mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       e) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat hi te le sí tés nél kü li alap lel tár ba, il let ve 
kü lön nyil ván tar tás ba vet te. 

 
401   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) kez de mé nyez te, 

hogy a te ma ti kus mú ze um ese té ben se kell jen a mi nisz ter vé le mé nyét ki kér ni az igaz ga tói ki ne ve zés -
hez, „bíz zuk a ki ne ve zést a fenn tar tó tu laj do nos ra”. Ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: 
T/4747/109. szá mú mó do sí tó in dít vány. Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők azt ja va -
sol ták, hogy a mi nisz ter he lyett az il le té kes me gyei mú ze u mi szer ve zet ve ze tő jé nek vé le mé nyét kér je 
ki a fenn tar tó (tu laj do nos) az igaz ga tó ki ne ve zé se kor; ja vas la tuk azon ban nem kap ta meg a szük sé ges 
tá mo ga tást: T/4747/242. szá mú mó do sí tó in dít vány. A te ma ti kus mú ze u mok hoz ld. még: NAGY: i. m. 
(2010), 28. 



ese mény hez, szer ve zet hez vagy föld raj zi pont hoz kö tő dő em lék ház, em lék park, kas -

tély, táj ház, ga lé ria stb.), amely a mi nisz ter en ge dé lyé vel jo go sult volt a kul tu rá lis 

ja vak, il le tő leg épü le tek vagy épületegyüttesek tar to zé ka ik kal és be ren de zé se ik kel 

együtt tör té nő be mu ta tá sá ra. A köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mé nyek re és ki ál lí tó he -

lyek re egye bek ben a mú ze u mok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kel lett al kal maz ni, 

de az adott mu ze á lis in téz mény ve ze tő jét a tu laj do nos ne vez te ki.402 

A rész le tes in do ko lás rá mu ta tott, hogy a szak mai be so ro lás mú ze u mo kat kö ve tő 

szint jén a köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mé nyek és a köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó he lyek 

áll nak, sze mé lyi vagy anya gi-tár gyi fel té te lek hi á nyá ban vi szont már nem ké pe sek 

a há rom mú ze u mi alap funk ció egy sé ges és együt tes el lá tá sá ra; vagy a tu do má nyos 

fel dol go zó-pub li ká ci ós, vagy a be mu ta tó-köz mű ve lő dé si funk ció ma rad el; ese ten -

ként a gyűj te mé nyi te vé keny ség nem tel jes (pél dá ul res ta u rá lás hi á nya). Az ezek ben 

a mu ze á lis in téz mé nyek ben őr zött mű tárgy ál lo mány olyan tu do má nyos vagy mű -

vé szi (for rás)ér té ket kép vi selt, hogy a tár sa da lom ér dek lő dé sé re mél tán szá mot 

tart ha tott; ezért tar tal maz ta a ja vas lat, hogy a mi nisz ter – meg fe le lő ren de zett ség, 

nyil ván tar tá si ál la pot, biz ton sá gi fel té te lek és anya gi for rá sok meg lé te ese tén – mű -

kö dé si en ge délyt ad has son szá muk ra. A rész le tes in do ko lás kü lön ki emel te, hogy ez 

a mu ze á lis in téz mé nyi ka te gó ria az ilyen in téz mé nye ket meg kü lön böz tet he tő vé 

teszi a töb bi, „ma gán ér de kű” gyűj te mény től, ke res ke del mi cé lú ga lé ri á tól stb., sőt 

te szi le he tő vé szá muk ra, hogy pá lyá za tok út ján vagy más for má ban el nyer he tő 

költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sül je nek.403 

Ha zánk ban 1999-ben 788 mu ze á lis in téz ményt tar tot tak nyil ván, zöm mel a ko -

ráb bi jog sza bá lyi be so ro lá sok kal, mi vel a mű kö dé si en ge dé lyek tel jes kö rű fe lül vizs -

gá la tá ra még nem ke rült sor. A je len tő sebb in téz mény tí pu sok ese té ben a leg több  
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402   A mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 2/2010. (I. 14.) OKM ren de let a köz ér de kű mu zeá -
lis gyűj te mé nyek szá má ra to váb bi tel je sí ten dő fel té te le ket is meg fo gal ma zott (5. §): 

       a) a mu ze á lis in téz ményt be fo ga dó épü let ben ál lan dó ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi ség 
és gyűj te mé nyi rak tár, va la mint az épü le tet me cha ni kus, il let ve elekt ro ni kus vé del me, 

       b) a mu ze á lis in téz mény he ten te leg alább egy szer négy órás idő tar tam ban biz to sí tot ta a ku ta tás fel té -
te le it, 

       c) a mu ze á lis in téz mény a gyűj tő kö ré nek meg fe le lő ál lan dó ki ál lí tást mu ta tott be, amely – a no vem ber 
1-jétől már ci us 31-ig ter je dő idő szak ki vé te lé vel – he ten te leg alább há rom na pon át – be le ért ve a hét -
vé ge egyik nap ját – na pon ta négy órás nyit vatar tás és a d) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tő 
al kal ma zott je len lé te mel lett volt lá to gat ha tó, va la mint a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó köz mű ve lő dé si és 
mú ze um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       d) a mu ze á lis in téz mény ben a gyűj tő kö ré be tar to zó szak ág nak meg fe le lő mu ze o ló gus mun ka kört lé te -
sí tet tek, ame lyet kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       e) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat hi te le sí tés nél kü li alap lel tár ba, il let ve 
kü lön nyil ván tar tás ba vet te. 

       A ren de let a köz ér de kű mu ze á lis ki ál lí tó hely szá má ra az aláb bi fel té te le ket ha tá roz ta meg (4. §): 
       a) a mu ze á lis in téz ményt be fo ga dó épü let ben ál lan dó ki ál lí tás be mu ta tá sá ra al kal mas ki ál lí tóhe lyi ség, 

és az épü le tet me cha ni kus, il let ve elekt ro ni kus vé del me, 
       b) a mu ze á lis in téz mény a szak ágá nak meg fe le lő ál lan dó ki ál lí tást mu tat be, amely – a no vem ber 1-jé től 

már ci us 31-ig ter je dő idő szak ki vé te lé vel – he ten te leg alább há rom na pon át – be le ért ve a hét vé ge 
egyik nap ját – na pon ta négy órás nyit vatar tás és a c) pont ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tő al kal -
ma zott je len lé te mel lett volt lá to gat ha tó, va la mint a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó köz mű ve lő dé si és mú ze -
um pe da gó gi ai szol gál ta tá so kat nyúj tott, 

       c) a mu ze á lis in téz mény ben mú ze u mi köz mű ve lő dé si szak em ber mun ka kört lé te sí tet tek, ame lyet kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke ző szak em ber töl tött be, 

       d) az ar ra jo go sult a ké re lem alap já ul szol gá ló kul tu rá lis ja va kat hi te le sí tés nél kü li alap lel tár ba, il let ve 
kü lön nyil ván tar tás ba vet te. 

 
403   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld.: HOLPORT: i. m. (2004), 11., NAGY: i. m. (2010), 28. 



a ki ál lí tó hely-be so ro lá sú in téz mény volt (39%), ezt a ka te gó ri át kö vet ték a táj mú -

ze u mok és a hely tör té ne ti gyűj te mé nyek azo nos ré sze se dés sel (12–12%), majd  

a szak gyűj te mé nyek (10%), szak mú ze u mok (6%), mu ze á lis em lék he lyek (5%), egy há zi 

gyűj te mé nyek (4%), vé gül a 19 me gyei mú ze um zár ta a sort (3%).404 

A tör vény rész le te sen sza bá lyoz ta a mú ze u mi le tét jog in téz mé nyét (49. §). Bár -

mely mú ze um ha tá ro zott idő re szó ló, írás be li szer ző dés alap ján meg őr zés re át ve -

he tett ugyan is a gyűj tő kö ré be tar to zó, más tu laj do ná ban le vő kul tu rá lis ja va kat. Az 

adott mú ze um a le té tért a szer ző dés ben meg ha tá ro zott mér té kű, de leg alább a fel -

me rü lő költ sé ge ket ma gá ban fog la ló dí jat köt he tett ki. Az őr zé si idő le tel te előtt – 

a szer ző dés ben ki kö tött kü lön fel té tel hi á nyá ban – a le te vő a le tét vissza vé te lét 

csak ak kor kö ve tel het te, ha az nem sér tet te a mú ze um köz mű ve lő dé si, il let ve tu do -

má nyos te vé keny sé gét. Az ez zel kap cso la tos vi tás kér dé sek ben a KÖI ál lás fog la lá sa 

volt az irány adó. A mú ze um az őr zés ide je alatt a rá bí zott kul tu rá lis ja va kat tu do -

má nyos szem pont ból fel dol goz hat ta, ki ál lít hat ta és pub li kál hat ta. 

A rész le tes in do ko lás kü lön ki emel te, hogy a pol gá ri jog ból is mert le tét fo gal má -

hoz ké pest a mú ze u mi le tét mind a fel hasz ná lás (tu do má nyos fel dol go zás, pub li -

kálás, ki ál lí tás), mind pe dig a fel mon dás kö rül mé nye it te kint ve kü lö nös sa já tos sá -

gok kal ren del ke zik, ame lye ket in do kolt az ága za ti tör vény ben rög zí te ni. A ko ráb bi 

sza bá lyo zás hoz ké pest új don ság ként je lent meg a díj fi ze tés hang sú lyos sze re pe, 

ame lyet a le tét tel a mú ze um ra há ru ló őr zé si, nyil ván tar tá si, ál lag meg óvá si, eset leg 

res ta u rá lá si költ sé gek in do kol tak.405 

A VI. fe je zet ren del ke zett a KÖI mű kö dé sé ről. A mi nisz ter fe lü gye le te alatt mű kö -

dő KÖI (50. §) elsőfokú köz igaz ga tá si ha tó ság ként – szak ér tők és szak mai tes tü le -

tek vé le mé nye alap ján – dön tött (51. §): a kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá ról, 

il le tő leg vé dett sé gé nek meg szün te té sé ről (a); a kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye -

zé sé vel kap cso la tos ügyek ben (b); a vé dett kul tu rá lis ja vak és a meg szű nő mu ze á -

lis in téz mé nyek anya gá nak köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sé ről (c); a ki emelt 

je len tő sé gű ré gé sze ti te rü let ide ig le nes vé det té nyil vá ní tá sá ról (d); a ré gé sze ti fel -

tá rá si en ge dé lye zé si ügyek ben (e); vi ta ese tén ar ról, hogy va la mely tárgy vagy je -

len ség a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zik-e (f); a meg elő ző ré gé sze ti fel tá rá sok kal 

kap cso lat ban fel me rült vi tás szak mai kér dé sek ben (g); a vé det té nyil vá ní tás sal kap -

cso la tos kár ta la ní tá si ügyek ben (h). A KÖI az ál lam igaz ga tá si el já rás sza bá lyai sze rint 

járt el, köz igaz ga tá si ha tá ro za ta it bí ró ság meg vál toz tat hat ta. A KÖI több fon tos nyil -

ván tar tást is ve ze tett, így: a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ról (a); a ré gé sze ti 

je len tő sé gű vé dett föld te rü le tek ről, va la mint a nem vé dett, de is mert ré gé sze ti lelő -

he lyek ről (b); a jog ta la nul el tu laj do ní tott, el tűnt kul tu rá lis ja vak ról (c); a ki vi te li 

enge dé lyek ről (d) és a mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lye i ről (e). A KÖI 
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404   BA LÁZS: i. m. (2003), 20–21. 
 
405   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A ko ráb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek – Mtvr. 14. §, 

Vhr. 29. § (ÜGY REND 9., 33–34.) – egyál ta lán nem tesz nek em lí tést díj fi ze tés ről. A mu ze á lis köz gyűj te -
mé nyek ügy ren di sza bály za ta (37. § [6] be kez dés) vi szont elő ír ta, hogy a kon zer vá lá si és a res ta u rá -
lá si mun kák költ sé ge it a le te vő kö te les meg té rí te ni: uo., 86–87. A fen ti sza bá lyo zás te hát va ló ban új, 
hi szen ezu tán a mú ze um min den fel me rü lő költ sé gé nek (pl. a kon zer vá lá son és a res ta u rá lá son túl szál -
lí tás, őr zés stb.) meg té rí té sé re igényt for mál ha tott. 



kez de mé nyez te a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság nál az ál lam elő vá sár lá si jo gá nak 

gya kor lá sát és az ál la mi tu laj don ról tör té nő le mon dást. Fon tos sze re pe volt to váb -

bá a ré gé sze ti le lő he lyek kel kap cso lat ban a le let men té sek ál la mi fi nan szí ro zá sá ban, 

az Ása tá si Bi zott ság mű köd te té sé ben, de té mánk szem pont já ból a leg in kább fon tos, 

hogy ötévenként fe lül vizs gál ta a mu ze á lis in téz mé nyek be so ro lá sát, va la mint gyűj -

töt te, nyil ván tar tot ta, fel dol goz ta és köz zé tet te a ma gyar or szá gi mu ze á lis in téz mé -

nyek mű kö dé sé vel kap cso la tos ada to kat, do ku men tá ci ó kat. 

A rész le tes in do ko lás ki fej tet te, hogy 1963 óta a kul tu rá lis ja vak gon do zá sá val 

kap cso la tos ha tó sá gi fe la da to kat a Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um (il let ve 

jog előd je) lát ta el, azon ban ezen sze rep kör be töl té sé hez már ré gó ta nem ren del ke -

zett ele gen dő sze mély zet tel. Ezért egyes fe la da to kat még 1965-ben át ru há zott az 

or szá gos mú ze u mok ra, il let ve lét re hoz ta (az 1990-ben meg szün te tett) Köz pon ti 

Mú ze u mi Igaz ga tó sá got. Idő vel újabb fe la da tok is je lent kez tek (pél dá ul kul tu rá lis 

ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak, ki vi te li en ge dé lye zé sé nek egy sé ges szem pon tok 

sze rin ti sza bá lyo zá sa, köz pon ti nyil ván tar tás lét re ho zá sa a vé det té nyil vá ní tott 

kul tu rá lis ja vak ról, ré gé sze ti je len tő sé gű vé dett föld te rü le tek ről, a Ma gyar or szág ról 

há bo rús ese mé nyek so rán, il let ve más mó don jog ta la nul ki vitt kul tu rá lis ja vak 

vissza kö ve te lé se stb.), ame lyek – és ezek kel kap cso la tos nem zet kö zi egyez mé nyek 

– in do kol ták egy új szer ve zet fel ál lí tá sát. A kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sa  

a ki je lölt or szá gos mú ze u mok ban szak ágan ként, egymástól füg get le nül folyt, az egy -

sé ge sí tés mel lett min den kép pen in do kolt nak tűnt a szak mai-tu do má nyos mun ka és 

az ál lam igaz ga tá si te en dők el vá lasz tá sa. Előb bi a ki je lölt mú ze u mok nál ma radt, 

utób bit az új szer ve zet kap ta meg. A kul tu rá lis ja vak vé del mé nek egyik fon tos esz -

kö ze lett a köz pon ti nyil ván tar tás, de a tu laj do no sok ada tai tit ko sak ma rad tak.  

A vé dett kul tu rá lis ja vak nyil vá nos sá ga az elő ter jesz tő sze rint ugyan is nem csak  

a vé de lem egyik fon tos esz kö ze, ha nem egyút tal tu do má nyos for rás anyag is. Eze ken 

túl me nő en a KÖI nyil ván tar tá sa ké pez te az alap ját a lo pás vagy más bűn cse lek mé -

nyek út ján az or szág ból jog ta la nul ki ke rült kul tu rá lis ja vak vissza kö ve te lé sé nek is. 

A kul tu rá lis örök ség vé del mé nek is fon tos esz kö ze volt a nyil ván tar tás. A ré gé sze -

ti leg vé dett te rü le te ket ko ráb ban a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um és a Bu da pes ti Tör té -

ne ti Mú ze um re giszt rál ta. A tör vény el fo ga dá sa után eze ket az ada to kat a KÖI köz -

pon ti lag tar tot ta nyil ván az is mert té vált, de vé det té nem nyil vá ní tott ré gé sze ti 

lelő he lyek kel együtt. Az elő ter jesz tő ki emelt sze re pet szánt a KÖI-nek az il le gá lis 

mű kincs-ke res ke de lem meg aka dá lyo zá sá ban és az el le ne foly ta tott küz de lem ben 

is.406 

A VII. fe je zet tar tal maz ta a kul tu rá lis ja vak vé del mé nek pénz ügyi alap ja i val kap -

cso la tos ren del ke zé se ket (52. §). A kul tu rá lis ja vak vé del mé ből, va la mint a mu ze á lis 

in téz mé nyek fenn tar tá sá ból és mű kö dé sé ből adó dó fe la da tok el lá tá sá hoz a köz -
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406   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) egye ne sen az 
egész fe je zet tör lé sét ja va sol ta, mi vel úgy ítél te meg, hogy a KÖI egyes fe la da ta it az Ása tá si Bi zott ság -
hoz ha son ló tes tü le tek is el tud ják lát ni (T/4747/169. szá mú mó do sí tó in dít vány), de in dít vá nya nem 
kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. A KÖI el já rá sa i nak az ál lam igaz ga tá si el já rá sok kö ré be uta lá sa, vala -
mint köz igaz ga tá si ha tá ro za ta i nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta alap -
ján ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. Ld. még: BUZINKAY: 
i. m. (2010), 117. 



pon ti költ ség ve tés az aláb bi ak sze rint já rult hoz zá: az ál la mi tu laj do nú mu ze á lis 

intéz mé nye ket fenn tar tó mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té ben (a); a he lyi ön kor -

mány za tok ese té ben – köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi nor ma tív hoz zá já ru lás 

ke re té ben – a Be lügy mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té ben (b); a Mű ve lő dé si és 

Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té ben biz to sí tot ta a KÖI mű kö dé sé hez 

és to váb bi fe la da tok tá mo ga tá sá hoz szük sé ges pénz esz kö zö ket (c): így a kul tu rá lis 

ja vak vé del mé vel össze füg gő ha tó sá gi és szak mai te en dők el lá tá sát (vé dett mű tár -

gyak és ré gé sze ti te rü le tek nyil ván tar tá sa, ré gé sze ti le let men tés, ál la mi elő vá sár lás, 

kár ta la ní tás stb.), az egy há zi mu ze á lis in téz mé nyek tá mo ga tá sát, va la mint ala pít -

ványi, ma gán- és egyéb tu laj do nú mu ze á lis in téz mé nyek pá lyá za ti úton tör té nő 

támo ga tá sát. A tör vény alap ján a kor mány nak a kul tu rá lis örök ség vé del mé nek 

támo ga tá sá ra köz ala pít ványt kel lett lét re hoz nia (d). A KÖI fel ha tal ma zást ka pott  

a mű kö dé sé ből szár ma zó be vé te lek ezen köz ala pít vány ba tör té nő be fi ze té sé re. 

A rész le tes in do ko lás fon tos nak tar tot ta ki emel ni, hogy a tör vény ja vas lat rög zíti 

a kul tu rá lis ja vak vé del mé hez, a mu ze á lis in téz mé nyek fenn tar tá sá hoz és mű kö dé -

sé hez szük sé ges köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás for má it is, bár ezek kap csán még 

a kor mány ko a lí ció so ra i ban is fel me rül tek el len ve té sek.407 

Az V. rész be ke rül tek a szak mai mű kö dés költ ség ve té si jel le gű ga ran ci ái, a költ -

ség ve té si for rá sok kal kap cso la tos sza bá lyo zás (92. §). A tör vény ki mond ta, hogy  

a köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi szak te rü le tek fe la dat el lá tá sá hoz az ál la mi, ön -

kor mány za ti fe le lős ség vál la lás köz ér de kű jel le gé ből fa ka dó an köz pon ti költ ség ve -

té si hoz zá já ru lás szük sé ges, ame lyet a Be lügy mi nisz té ri um fe je ze té ben meg je lent 

nor ma tív hoz zá já ru lás, köz pon to sí tott elő i rány zat, va la mint a Mű ve lő dé si és Köz -

ok ta tá si Mi nisz té ri um fe je ze té ben meg je lent elő i rány za tok tar tal maz tak. A he lyi 

ön kor mány za tok a köz mű ve lő dés sel, a könyv tá ri el lá tás sal, a kul tu rá lis ja vak vé del -

mé vel, a mú ze u mi és a le vél tá ri te vé keny ség gel kap cso la tos fe la da ta ik el lá tá sá hoz 

a költ ség ve té si tör vény sze rint köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi nor ma tív költ ség -

ve té si hoz zá já ru lás ban ré sze sül tek, amely nek jog cí me it és össze gét az éves költ -

ség ve té si tör vény ha tá roz ta meg. A he lyi ön kor mány za tok nak biz to sí tott nor ma tív 

hoz zá já ru lás or szá go san össze vont össze ge nem le he tett ke ve sebb, mint az adott 

költ ség ve té si évet két év vel meg elő ző esz ten dő ben a he lyi ön kor mány za tok ál tal 

or szá go san a fen ti te vé keny sé gek re for dí tott tel jes mű kö dé si ki a dá sok in téz mé nyi 

mű kö dé si be vé te lek kel csök ken tett össze gé nek 60%-a, és leg alább el kel lett ér nie  

a he lyi ön kor mány za tok köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi nor ma tí vá já nak az adott 

költ ség ve té si évet meg elő ző év re elő irány zott össze gét. A köz pon ti tá mo ga tást  

a he lyi ön kor mány za tok a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ben a Be lügy mi nisz té -

ri um költ ség ve té si fe je ze tén be lül a He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai, hoz zá já ru -
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407   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők 
azt ja va sol ták, hogy az egy há zi mu ze á lis in téz mé nyek is pá lyá za ti úton jus sa nak ál la mi tá mo ga tás hoz; 
ja vas la tuk azon ban nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást: T/4747/243. szá mú mó do sí tó in dít vány. 
Ró zsa Edit és más SZDSZ-es és MSZP-s kép vi se lők ja va sol ták ere de ti leg, hogy a KÖI mű kö dé sé ből szár -
ma zó be vé te le ket az ala pok ra vo nat ko zó gaz dál ko dá si rend sze rint ke zel jék, ám ja vas la tuk csak rész -
le ge sen ér te el cél ját: T/4747/244. szá mú mó do sí tó in dít vány. A köz ala pít vány lét re ho za ta lá val kap -
cso la tos ren del ke zés a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta alap ján ke rült a tör vény szö ve gé be: 
T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. 



lá sai cí men, a Nor ma tív hoz zá já ru lá sok al cí men el kü lö nít ve kap ták meg: a te le pü lé si 

köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi fe la da tok hoz jog cí men a te le pü lé si ön kor mány -

za tok össze sen a nor ma tív hoz zá já ru lás össze gé nek két har ma dát kap ták, ame lyet 

ál lan dó né pes ség szá muk alap ján kel lett fel osz ta ni (a); a me gyei (fő vá ro si) köz mű ve -

lő dé si és köz gyűj te mé nyi fe la da tok hoz jog cí men a me gyei (fő vá ro si) ön kor mány za -

tok össze sen a nor ma tív hoz zá já ru lás össze gé nek egy har ma dát kap ták, a tá mo ga tás 

33%-át egyen lő arány ban, 67%-át pe dig ál lan dó né pes ség szám alap ján (b). Az or -

szág gyű lés, a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rű szer vek és az or szá gos ki sebb -

sé gi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi in téz mé -

nyek költ ség ve té si elő i rány za ta it az éves költ ség ve té si tör vény nek a fenn tar tó 

sze rin ti fe je ze té ben kel lett meg ha tá roz ni. Az egy há zak a tu laj do nuk ban lé vő kul tu -

rá lis örök ség ér té ke i nek meg őr zé sé hez, fel újí tá sá hoz, gya ra pí tá sá hoz, to váb bá le -

vél tá ra ik, könyv tá ra ik, mú ze u ma ik és köz mű ve lő dé si in téz mé nye ik mű kö dé sé hez 

az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott össze gű tá mo ga tás ban ré sze sül tek. 

A rész le tes in do ko lás a sza bá lyo zás szük sé ges sé gét az zal ma gya ráz ta, hogy az 

Ötv. 1. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, kö te le ző en el lá tan dó ön kor mány za ti 

feladat- és ha tás kö rök höz biz to sí ta ni kell szük sé ges anya gi fel té te le ket, dön te ni 

szük sé ges a költ ség ve té si hoz zá já ru lás mér té ké ről és mód já ról. E ren del ke zé sek 

kö zött nem csak az ön kor mány za to kat il le tő nor ma tív tá mo ga tá so kat kel lett meg -

ha tá roz ni, ha nem azok nak a köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi in téz mé nyek nek  

a költ ség ve té si elő i rány za ta it is, ame lyek az or szág gyű lés, a mi nisz té ri u mok, il let -

ve az or szá gos ha tás kö rű szer vek fenn tar tá sá ban mű köd tek.408 

A kul tu rá lis tör vény VI. ré sze sza bá lyoz ta a mu ze á lis in téz mé nyek ben, a nyil vá -

nos könyv tá rak ban, a köz mű ve lő dé si in téz mé nyek ben és a le vél tá rak ban al kal ma -

zot tak fog lal koz ta tá sá nak egyes kér dé se it. A tör vény alap elv ként rög zí tet te, hogy 

az ál la mi és ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz gyűj te mé nyi és köz mű ve lő dé si in téz -

mé nyek ben a fog lal koz ta tot tak lét szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a fenn tar tó nak fi gye -

lem be kel lett ven nie az in téz mé nyek jog sza bály ban elő írt alap fe la da ta i ból, az ezek 

tel je sí té sé hez szük sé ges fel té te lek ből, va la mint szer ve ze ti és mű kö dé si rend jé ből 

adó dó fog lal koz ta tá si kö ve tel mé nye ket (93. §). 
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408   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A tör vény ja vas lat ban sze rep lő 60%-os mér ték 
70%-ra nö ve lé sét (amely nek „leg alább el kell ér nie a he lyi ön kor mány za tok köz mű ve lő dé si és köz gyűj te -
mé nyi nor ma tí vá já nak az adott költ ség ve té si évet meg elő ző év re elő irány zott, a min den ko ri inf lá ció mér té -
ké vel kor ri gált össze gét”) kez de mé nyez te Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF), de ja vas la ta (T/4747/99. szá mú 
mó do sí tó in dít vány) nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. Sasvári Szi lárd kép vi se lő (Fidesz) pe dig 
azt kez de mé nyez te, hogy a fő vá ros ese té ben a te le pü lé si és a me gyei ön kor mány za to kat il le tő nor ma -
tí vá kat egye sít sék, és a ke ret 2/3-át a je len tős el lá tá si kö te le zett ség gel ren del ke ző Fő vá rosi Ön kor -
mány za ta kap ja meg, 1/3-át pe dig a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zött lakosságarányosan osszák szét 
(T/4747/123. szá mú mó do sí tó in dít vány). Ja vas la ta nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. Jauernik 
Ist ván (1951) kép vi se lő (MSZP) úgy ítél te meg, hogy a tör vény ja vas lat ál tal meg ha tá ro zott fi nan szí ro -
zá si rend szer ben az ala cso nyabb ál lan dó né pes ség szá mú me gyék in do ko lat la nul ke ve sebb tá mo ga tást 
kap ná nak, mint a nagy né pes ség szá mú ak, ezért ja vas la ta (T/4747/272. szá mú mó do sí tó in dít vány) sze -
rint a me gyei (fő vá ro si) köz mű ve lő dé si és köz gyűj te mé nyi fe la da tok hoz a me gyei (fő vá ro si) ön kor -
mány za tok össze sen a tör vény ja vas lat sze rint az összeg egy har ma dát kap nák, de a tá mo ga tás 40%-át 
egyen lő arány ban, a má sik 60%-át pe dig az ál lan dó né pes ség szám alap ján kel le ne fel osz ta ni. Ja vas la ta 
nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. A 92. § a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta sze rint ke rült  
a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. A költ ség ve té si gaz dál ko dás hoz 
ál ta lá ban: ARA DI Zsolt: A költ ség ve té si gaz dál ko dás = Mú ze u mi ve ze té si is me re tek. A tan fo lyam jegy ze te, 
2007–2008. Szerk. VÁ SÁR HE LYI Ta más – KÁLDY Má ria – FRENDL Ka ta – SÁGHI Ilo na, Szent end re, Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2008, 70–77. 



A rész le tes in do ko lás a ren del ke zés szük sé ges sé gét az zal ma gya ráz ta, hogy  

a lét szám meg ha tá ro zá sá nál nem a költ ség ve té si szerv fenn tar tó já nak gaz da sá gi 

hely ze tét, ha nem az alap fe la da tok el lá tá sát kell fi gye lem be ven ni.409 

Az ál la mi és ön kor mány za ti fenn tar tá sú mu ze á lis in téz mé nyek ben, nyil vá nos 

könyv tá rak ban, köz le vél tá rak ban és köz mű ve lő dé si in téz mé nyek ben al kal ma zott -

ként csak bün tet len elő é le tű és a mun ka kör be töl té sé hez jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott vég zett ség gel és szak ké pe sí tés sel ren del ke ző sze mélyt le he tett al kal maz ni 

(94. §); ezek ben az in téz mé nyek ben ugyan is a szak fe la da tok el lá tá sa szak ké pe sí -

tés hez volt köt ve, de ezen elő írás alól jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don fel men -

tést le he tett ad ni. A tel jes mun ka idő ben fog lal koz ta tott szak em be rek hétéven te 

szer ve zett kép zés ben vet tek részt: a kép zé si for mák kö rét, a kép zés aló li men te sí -

té sek le he tő sé gét a mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter nek ren de let ben kel lett 

sza bá lyoz nia. A tel jes mun ka idő ben szak mai mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka -

vál la lót meg il let te az a jog, hogy éven ként az év el ső mun ka nap ján ér vé nyes leg -

ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) öt ven szá za lé ka köz ter hek kel csök ken tett össze gé -

nek meg fe le lő hoz zá já ru lást ve gyen igény be (nyom ta tott, hang zó, elekt ro ni kus) 

doku men tum vá sár lá sá ra, il let ve könyv tá ri szol gál ta tá sok té rí té sé re. A szak mai 

mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott, fel ső fo kú vég zett sé gű mun ka vál la lót to váb bá kö -

te le ző bér pót lék (a pót lék alap 50%-a) il let te meg, ha tu do má nyos, il let ve ku ta tói 

mun ka kör ben fog lal koz tat ták, il let ve ha tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zett. A tör -

vény ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló a mun ka kö -

ré ben vég zett te vé keny sé gé vel kap cso lat ban a bün te tő jo gi vé de lem szem pont já ból 

köz fe la da tot el lá tó sze mély nek mi nő sül he tett. 

A rész le tes in do ko lás a ren del ke zés cél ját ab ban je löl te meg, hogy a köz pén zek -

ből fenn tar tott in téz mé nyek ben al kal ma zott mun ka vál la lók mo rá li san és szak ma i lag 

meg fe le lő szín vo na lon kép vi sel jék a kul tú rát. Bi zo nyos ese tek ben a fe la dat el lá tá sa 

szem pont já ból vi szont nem a szak ké pe sí tés a meg ha tá ro zó, ezért in do kolt a fel -

men tés le he tő sé gé nek biz to sí tá sa.410 A tör vény el fo ga dá sát kö ve tő en sor ra szü let -

tek meg a szük sé ges ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok, il let ve mó do sí tá sok. 
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409   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. A 93. § végeleges szö ve ge a kul tu rá lis és saj tó bi -
zott ság ja vas la ta sze rint ke rült a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. 

 
410   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ta kács Pé ter kép vi se lő (MDF) azt ja va sol ta, hogy 

a szak ké pe sí tés aló li fel men tést a mi nisz ter ha tás kö ré be utal ják (T/4747/100. szá mú mó do sí tó in dít -
vány), de ez az in dít vány nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. Lendvai Il di kó (1946) és to váb bi 
MSZP-s kép vi se lők si ke re sen kez de mé nyez ték a szer ve zett kép zés sel, a bér pót lék kal és a do ku men -
tum vá sár lás sal kap cso la tos ren del ke zé sek tör vény szö veg be il lesz té sét (T/4747/195. szá mú mó do sí tó 
in dít vány). Pál Bé la (1953) (MSZP) és Ró zsa Edit (SZDSZ) kép vi se lők kez de mé nyez ték a fog lal koz ta tot -
tak ra vo nat ko zó sza bá lyok olyan ér tel mű meg al ko tá sát, hogy egyen lő jo go kat biz to sít sa nak a szak te -
rü le tek al kal ma zot ta i nak pl. a köz ok ta tás ban, az egész ség ügy ben, más köz szol gá la tok ban fog lal koz ta tott 
szak al kal ma zot tak hoz ké pest (T/4747/216. szá mú mó do sí tó in dít vány), de ja vas la tuk nem kap ta meg 
a szük sé ges tá mo ga tást. A 94. § végeleges szö ve ge a kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ja vas la ta sze rint ke rült 
a tör vény szö ve gé be: T/4747/293. szá mú bi zott sá gi mó do sí tó ja vas lat. A mú ze u mi dol go zók tól el várt 
kom pe ten ci ák nem zet kö zi ki te kin té sű meg fo gal ma zá sá hoz (ICOM-aján lá sok hoz): LAKNER: i. m. (2010), 
95–96., BERECZKI Ibo lya – KÁLDY Má ria – SÁGHI Ilo na – VÍGH An na má ria: Mú ze u mi szak em be rek kom -
pe ten ci ái = Él mény és tu dás. Mú ze u mi szak em be rek a köz ok ta tás szol gá la tá ban. Ku ta tá si je len tés. Szerk. 
BERECZKI Ibo lya – SÁGHI Ilo na (Mú ze u mi irány tű 4.), Szent end re, Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um – Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2010, 121–130. 



1992 óta a kul tu rá lis szfé rá ban – az ál la mi és ön kor mány za ti in téz mé nyek ben – 

fog lal koz ta tot tak („az ál la mi és a he lyi ön kor mány za ti kul tu rá lis költ ség ve té si in téz -

mé nyek köz al kal ma zot tai”) mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nyát (kö zal kal ma zot ti 

jog vi szony) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to -

váb bi ak ban: Kjt.), va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. 

tör vény vég re haj tá sá ról a mű vé sze ti, a köz mű ve lő dé si és a köz gyűj te mé nyi te rü le ten 

fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gő egyes kér dé sek ren de -

zé sé re ki adott 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let sza bá lyoz ta: a kor mány ren de let 

ál la pí tot ta meg a mú ze u mi ága zat ban fog lal koz tat tak vo nat ko zá sá ban a rész let sza -

bá lyo kat.411 

A mú ze u mi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ké pe sí té si fel té te le it, 

továb bá az egyes mun ka kö rök be töl té sé hez kap cso ló dó több let kö ve tel mé nye ket 

egy má sik, szin tén a kul tu rá lis tör vényt meg elő ző en ki adott mi nisz te ri ren de let – 

az egyes kul tu rá lis kö zal kal ma zot ti mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí té si és 

egyéb fel té te lek ről szó ló 2/1993. (I. 30.) MKM ren de let – mel lék le te ál la pí tot ta meg. 

A mel lék let ben ti zen négy szakalkalmazotti mú ze u mi mun ka kör sze re pelt. 2002-ben 

új ren de le tet adott ki a mi nisz ter: a mu ze á lis in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot tak szak -

mai mun ka kö re i nek be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí té si fel té te lek ről szó ló 11/2002. 

(IV. 13.) NKÖM ren de le tet, amely nek mel lék le té ben már hu szon egy mun ka kör fel -

so ro lá sát ta lál hat juk. A két jog sza bály egy le het sé ges élet pá lyamo dell alap ja it rak ta 

le, azon ban en nek jog sza bá lyi to vább fej lesz té se kor sza kunk ban nem tör tént meg. 

El mé le ti sí kon vi szont a szük sé ges elő ké szí tés meg tör tént, a szem pon to kat (pél dá -

ul szak mai kép zés, elő me ne tel, nyelv is me ret, szak mai fej lő dés, pub li ci tás mu ta tói) 

ki mun kál ták.412 

A mi nő sí tés és a kép zett ség biz to sí tá sa ér de ké ben a kul tu rá lis tör vény fel ha tal -

ma zá sa alap ján meg al ko tott, a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend sze ré -

ről, kö ve tel mé nye i ről és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról szó ló 1/2000. (I. 14.) NKÖM ren -

de let ki ala kí tot ta a tör vény ben elő irány zott, előbb em lí tett új kép zé si rend szert.413 

A mu ze á lis in téz mé nyek ben kö zal kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló, tel jes mun ka -

idő ben és szak mai mun ka kör ben fog lal koz ta tott al kal ma zot tak szá má ra va ló ban 

fon tos bé ren kí vü li jut ta tás lett az ún. szak könyv vá sár lá si ke ret, amely nek igény -
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411   RADNAY Jó zsef: Mun ka jog. (A Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rá nak 
köny vei 2.) Bp., Szent Ist ván Tár su lat, 1997, 217–219., NAGY: i. m. (2010), 30. 

 
412   VÁ SÁR HE LYI Ta más: A mu ze o ló gus élet pá lya mo dell = Mú ze u mi ve ze té si is me re tek. A tan fo lyam jegy ze te, 

2007–2008. Szerk. VÁ SÁR HE LYI Ta más – KÁLDY Má ria – FRENDL Ka ta – SÁGHI Ilo na, Szent end re, Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont, 2008, 103–106., NAGY: i. m. (2010), 30. Az 1993-as fel so ro lás ban 
em lí tett mun ka kö rök: fő mu ze o ló gus, mu ze o ló gus, fő res ta u rá tor, res ta u rá tor, mú ze u mi rak tár- és gyűj te -
mény ke ze lő, mú ze u mi könyv tá ros, mú ze u mi nép mű ve lő, mú ze u mi fo tós, mú ze u mi tár lat ve ze tő, mú ze u mi 
tech ni kus, mú ze u mi kiállításrendező, pre pa rá tor, mú ze um pe da gó gus, mú ze u mi adat tá ros. A 2002-es fel -
so ro lás ban em lí tett mun ka kö rök: se géd mu ze o ló gus, mu ze o ló gus, fő mu ze o ló gus, se géd res ta u rá tor, res ta u -
rá tor, fő res ta u rá tor, mú ze u mi könyv tá rosasszisz tens, mú ze u mi könyv tá ros, mú ze u mi köz mű ve lő dé si 
szak em ber, nép mű ve lő, mú ze um pe da gó gus, mú ze u mi tár lat ve ze tő, mú ze u mi gyűj te mény- és rak tár ke ze lő, 
mú ze u mi fo tós, ré gész tech ni kus, mú ze u mi kiállításrendező, pre pa rá tor, mú ze u mi adat tá ros, mú ze u mi adat -
rög zí tő, mú ze u mi rend szer szer ve ző, mú ze u mi in for ma ti kus. 

 
413   NAGY: i. m. (2010), 30. 



be vé te lét a kul tu rá lis tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott, a do ku men tum -

vá sár lás ról szó ló 157/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let sza bá lyoz ta.414 

A kul tu rá lis tör vény egy ér tel mű en rög zí tet te, hogy ál la mi és ön kor mány za ti fenn -

tar tá sú mu ze á lis in téz mé nyek ben, nyil vá nos könyv tá rak ban, köz le vél tá rak ban és 

köz mű ve lő dé si in téz mé nyek ben ma ga sabb ve ze tő be osz tás el lá tá sá val csak szak -

irá nyú fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke ző mun ka vál la lót le he tett meg bíz ni (95. §). 

A rész le tes in do ko lás ban az elő ter jesz tő az zal ma gya ráz ta a ren del ke zést, hogy 

a kö zal kal ma zot ti tör vénnyel össz hang ban cél sze rű dek la rál ni a költ ség ve té si in téz -

mé nyek ve ze tői be osz tá sú dol go zói ese té ben a fel ső fo kú vég zett ség kí vá nal mát.415 

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let már ele ve tar tal maz ta ezt a ren del ke zést, hogy 

„mú ze u mi in téz mény ben ma ga sabb ve ze tő be osz tás el lá tá sá val csak szak irá nyú 

egye te mi vég zett ség gel ren del ke ző, leg alább öt éves szak mai gya kor la tot szer zett és 

ki emel ke dő tu do má nyos te vé keny sé get foly ta tó köz al kal ma zott bíz ha tó meg” (6. § [9] 

be kez dés), ez a sza bály vo nat ko zott ér te lem sze rű en az in téz mény ve ze tő re is, más -

részt tény kér dés, hogy a Kjt. ala pul szol gá ló szö ve ge (23. § [4] be kez dés) nem tar -

tal maz ta a kul tu rá lis tör vény ál tal meg kí vánt sza bá lyo zást.416 

 

 

Az örök ség vé del mi tör vény 
 

A kul tu rá lis tör vény ré gé sze ti örök ség vé de lem mel és kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos 

ren del ke zé sei csak rö vid ide ig ma rad tak ha tály ban. A mű em lé ki, ré gé sze ti és tár gyi 

kul tu rá lis örök ség vé del mé nek te rü le tén ta pasz talt el ma ra dá sok fel szá mo lá sa ér de -

ké ben a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má ban új tör vény ter ve zet ké szült, 

amely nek el sőd le ges cél ja az örök ség vé del mi in téz mény rend szer át ala kí tá sa, ha té -

ko nyab bá té te le volt. A tör vény ja vas la tot Rockenbauer Zol tán, a nem ze ti kul tu rá lis 

örök ség mi nisz te re a kor mány ne vé ben 2001 már ci u sá ban ter jesz tet te elő.417 
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414   Uo., 30. A jog sza bály nem csak köny vek, ha nem más szak anya gok (nyom ta tott, hang zó, elekt ro ni kus 
do ku men tu mok) be szer zé sét is le he tő vé tet te. 

 
415   T/4747. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. To váb bi, rész le te sebb sza bá lyo zást kez de mé -

nyez tek Pál Bé la (MSZP) és Ró zsa Edit (SZDSZ) kép vi se lők, de ja vas la tuk (T/4747/217. szá mú mó do sí tó 
in dít vány) nem kap ta meg a szük sé ges tá mo ga tást. Ja vas la tuk sze rint ötéves ve ze tői meg bí zást az 
aláb bi fel té te lek meg lé te kor le he tett vol na ad ni: 

       „a) nem ze ti, or szá gos, il let ve fel ső ok ta tá si köz mű ve lő dé si, köz gyűj te mé nyi in téz mény ese tén szak irá nyú 
egye te mi vég zett ség és leg alább tízéves szak mai gya kor lat, 

      b) egyéb in téz mény ese tén az in téz mény e tör vény ben és ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott fe la da tai sze -
rin ti szak irá nyú fel ső fo kú szak irá nyú vég zett ség, va la mint leg alább ötéves szak mai gya kor lat, 

      c) nyil vá nos pá lyá zat ki írá sa és an nak – az adott szak ma or szá gos szak ér tői jegy zé kén sze rep lők ből és 
az érin tett rep re zen ta tív ér dek kép vi se le tek egy-egy kép vi se lő jé ből ál ló szak ér tői bi zott ság ál tal tör té nő 
ked ve ző el bí rá lá sa utá ni – el nye ré se.” 

 
416   RADNAY: i. m. (1997), 217., NAGY: i. m. (2010), 30. Az in téz mény ve ze tői kom pe ten ci ák hoz: BERECZKI 

– KÁLDY – SÁGHI – VÍGH: i. m. (2010), 124. 
 
417   A kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló T/4027. szá mú tör vény ja vas lat in do ko lás sal (Ma gyar Köz tár sa ság 

Or szág gyű lé se, 1998–2002): http://www.par la ment.hu/irom36/4027/4027.htm (utol só le töl tés: 
2018.07.04.; a to váb bi ak ban: T/4027. szá mú tör vény ja vas lat). Ld. még: WOLLÁK: i. m. (2007), 73–75., 
BUZINKAY: i. m. (2010), 115., 123., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 71–72. Rockenbauer Zol tán (1960): et -
no ló gus, mű vé szet tör té nész, a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re (2000–2002), or szág gyű lé si kép -
vi se lő (1990–2006): http://www.par la ment.hu/kepviselok-elozo-cik lus be li-ada tai?p_auth=GP5UkO2I& 
p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_IN 
STANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_adat%3Fp_azon%3Dr309% 
26p_ckl%3D37%26p_osszefuz%3D (utol só le töl tés: 2018.07.22.). 



A tár ca ve ze té se ja vas la tot tett az in gó és in gat lan kul tu rá lis örök ség vé del mé vel 

kap cso la tos fe la da tok egy kö zös, igaz ga tá si lag egy sé ges örök ség vé del mi hi va tal ba 

(Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal, a to váb bi ak ban: KÖH) szer ve zé sé re. A tör vény -

ja vas lat a kul tu rá lis tör vény és a mű em lék vé de lem ről szó ló 1997. évi LIV. tör vény 

mó do sí tott szö ve gén ala pult, de ki e gé szült a ré gé sze ti örök ség ha té kony, kor sze rű 

vé del mét cél zó ren del ke zé sek kel is. Ré gé sze ti szem pont ból a két ko ráb bi jog sza -

bály mel lett meg ha tá ro zó sze re pet ját szott a Ma gyar Köz tár sa ság kor má nya ál tal 

Mál tán 1992. ja nu ár 16-án alá írt, 1995. má jus 25-én ha tály ba lé pett a ré gé sze ti 

örök ség vé del mé ről szó ló Eu ró pai Egyez mény is.418 

Az el fo ga dott tör vény (a kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör -

vény, a to váb bi ak ban: Kötv.), amely nek II. ré szé ben ta lál hat juk a klasszi kus örök -

ség vé del mi tri ász (ré gé szet, mű em lék vé de lem, kul tu rá lis ja vak) alap ve tő sza bá lyo -

zá sát, egy ér tel mű en ki mond ta, hogy a föld fel szí nén, a föld ben, a vi zek med ré ben 

vagy más hol rej lő, vagy on nan elő ke rü lő ré gé sze ti le let ál la mi tu laj don. To váb bá  

a ré gé sze ti le le tek tu laj don jo gá ról az ál lam ne vé ben a nem ze ti kul tu rá lis örök ség 

mi nisz te re mond hat le a ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző, nem ál la mi fenn tar tá sú 

mú ze u mok tu laj do no sai ja vá ra (8. §). A tör vény ter ve zet (és a Kötv.) a kul tu rá lis tör -

vény hez ké pest szű kebb re von ta a ré gé sze ti örök ség kö ré be tar to zó em lé kek idő -

ha tá rát, amennyi ben a ko ráb ban ha tá lyos tör vény szö veg száz év nél ré geb bi meg -

ha tá ro zá sa he lyett az 1711 előt ti, alap ve tő en ré gé sze ti mód sze rek kel ku tat ha tó 

ingó és in gat lan ele me ket so rol ta ide (7. § 18. pont).419 

A ré gé sze ti le le tek tu laj don jo ga kap csán a Kötv. vi lá gos ál lás pon tot kép vi selt, 

el vi leg egy ér tel mű is volt, hogy a ré gé sze ti le let ál la mi tu laj don, amely ről azon ban 

a kul tú rá ért fe le lős mi nisz ter le mond ha tott a ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del ke ző, nem 

ál la mi (az az me gyei ön kor mány za ti) fenn tar tá sú mú ze u mok tu laj do no sai (me gyei 

ön kor mány zat) ja vá ra. Ezen jog gya kor lá sá nak azon ban sem rész le tes sza bá lyai, 

sem gya kor la ta nem volt, a le le tek egy sze rű en csak „be ke rül tek” a mú ze u mi rak tá -

rak ba kü lön for má lis, tu laj don jog-át ru há zó ak tus nél kül.420 
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418   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 245–246., FE KE TE Ilo na: Mű em lék vé de lem és örök ség Ma gyar or szá gon: 
in téz mény tör té net, pers pek tí vák, vé le mé nyek = Vi lá gos ság, 2005, 6. sz., 107–108., 111., 113–114., WOLLÁK: 
i. m. (2007), 74–75., FÜ LÖP: i. m. (2010), 74–75., 84., NAGY: i. m. (2010), 26., VISKOLCZ No é mi: „A vesz -
te ség gon dos do ku men tá lá sa”. A kul tu rá lis örök ség vé de lem in téz mény rend sze ré nek vál to zá sai a rend szer -
vál to zás után (1990–2015) = Sod rás ban: kép zé sek, ku ta tá sok (1975–2015). Ta nul má nyok. Szerk. SÜ TŐ 
Eri ka – SZIR MAI Éva – ÚJ VÁ RI Edit, Sze ged, Ju hász Gyu la Fel ső ok ta tá si Ki a dó, 2016, 132–133., GYÖN -
GYÖSSY: i. m. (2016), 72. A KÖH lét re ho zá sá ról: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re ho zá sá ról szóló 
190/2001. (X.18.) Korm. ren de let. 

 
419   WOLLÁK: i. m. (2007), 74–75., FÜ LÖP: i. m. (2010), 76., VISY Zsolt: A tu laj don lás kér dé sei a föld ből elő ke -

rült le le tek kap csán = MúzeumCafé, 2010, 4. sz., 41., VISY Zsolt: Ré gé sze ti ér té ke ink – Nem ze ti kin cse ink 
= Sír ásók nap ló ja, 2010. 07. 26. (http://sirasok.blog.hu/2010/07/26/regeszeti_ertekeink_nem ze ti_kin -
cse ink, utol só le töl tés: 2016.06.16.)., NAGY: i. m. (2010), 29., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 72–73. 

 
420   VISY: A tu laj don lás kér dé sei i. m. (2010), 41. VISY: Ré gé sze ti ér té ke ink i. m. (2010)., GYÖNGYÖSSY: i. m. 

(2016), 73. A 2007-ben el fo ga dott, az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény azon ban ezen ren -
del ke zés sel rész ben el len té tes volt, il let ve nem ko he rens sza bá lyo zást tar tal ma zott, ugyan is az ál la mi 
va gyon tu laj don jo ga in gye ne sen át ru ház ha tó a „he lyi ön kor mány zat ja vá ra tör vény ben vagy tör vény 
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban fog lalt fe la da tai elő se gí té se, vagy szo ci á lis föld prog ram 
meg va ló sí tá sa ér de ké ben” (36. § [2] be kez dés c) pont), de ezt a dön tést a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si 
Ta nács jo go sult meg hoz ni (36. § [3] be kez dés). Ugyan ak kor a tör vény azt is ki mond ta, hogy „az ál la mi 
tu laj don ban lé vő vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek, er dők, mű em lék in gat la nok, mű kin csek, va la mint 
tör té ne ti (ré gé sze ti) em lé kek és föld te rü le tek tu laj don jo gá nak bár mely jog cí men tör té nő át ru há zá sá ra csak 



A nagy mér té kű kör nye zetát ala kí tás sal já ró épít ke zé sek, az il le gá lis ása tá sok és 

le let gyűj té sek, va la mint a ko ráb ban több nyi re ál la mi tu laj don ban lé vő föld te rü le tek 

ma gán kéz be ke rü lé se kö vet kez té ben je len tő sen meg nőtt a ré gé sze ti le lő he lyek és 

le le tek ve szé lyez te tett sé ge. A Kötv. ezért rög zí tet te: a ré gé sze ti le lő he lyek a tör vény 

ere jé nél fog va ál ta lá nos vé de lem alatt áll nak (11. §), de a vé det té nyil vá ní tás után 

a le lő he lyen min den olyan ko ráb bi te vé keny ség foly tat ha tó, ami a le lő he lyet nem 

ve szé lyez te ti (12. §). A vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lő he lye ket a KÖH a gyűj tő -

te rü let sze rin ti me gyei mú ze um, a fő vá ros ban a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um („il le -

té kes mú ze um”) köz re mű kö dé sé vel rend sze re sen el len őr zi (16. §).421 

A ter ve zet alap gon do la ta sze rint min den le lő hely vé dett lett (Kötv. 11. §). A vé -

de lem a KÖH ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tás sal jött lét re, amely a vé dett 

lelőhe lyek jegy zé kén túl ál lan dó an bő vü lő, kor sze rű, di gi tá lis ré gé sze ti to pog rá fia 

alap ja i nak meg te rem té sét is je len tet te. Le he tő vé vált, hogy a be ru há zók már a ter -

ve zés meg kez dé se előtt in for má ci ó kat kap ja nak a te rü le ten ta lál ha tó ré gé sze ti le -

lő he lyek ről, így a ter ve zők és a kul tu rá lis örök ség vé del mé ért fe le lős szak em be rek 

kö zö sen dol goz has sa nak ki olyan kár meg elő ző-kár csök ken tő stra té gi á kat, ame lyek 

az örök ség vé de lem cél ja it egyez te tik a fej lesz té si cé lok kal. Ez egy ér tel mű en ked -

ve ző ha tást gya ko rol hat a kor sze rű te rü let ren de zés re és te rü let fej lesz tés re.422 

A le lő he lyek tel jes kö rű, át fo gó vé del me mel lett szük sé ges nek lát szott a fo ko zott 

és ki emelt vé del mi ka te gó ri ák be ve ze té se. A fo ko zott és ki emelt vé de lem a nem -

zet kö zi gya kor lat sze rint a tel jes ál lo mány nak mint egy 4%-ára ter jed ki. 2001-ben 

700 kö rü li volt azon le lő he lyek szá ma, ame lyek ki emelt vé de lem ben ré sze sül tek.  

A két ka te gó ria az el fo ga dott tör vény szö veg be is be ke rült (13. § [3] be kez dés).423 

A tör vény ter ve zet fon tos al ko tó ele me volt a ré gé sze ti vé dett ség meg szün te té -

sé re vo nat ko zó ren del ke zés (lásd: Kötv. 18. §). A vé de lem fel ol dá sá nak le he tő sé ge 

a ko ráb bi tör vény ből ki ma radt, ez pe dig a gya kor la ti el já rá sok ban ki kü szö böl he tet -

len aka dályt je len tett. To váb bi vál to zást je len tett az is, hogy a tör vény ja vas lat fog -

lal ko zott a le lő he lyek fel tá rást kö ve tő vé del mé vel is (27. §).424 

A tör vény meg ha tá roz ta a ré gé sze ti fel tá rá sok sza bá lya it, így rög zí tet te töb bek 

kö zött, hogy ré gé sze ti fel tá rás vég zé sé re a kü lön jog sza bály ban meg je lölt in téz mé -

nyek és szak em be rek jo go sul tak (20. § [2] be kez dés). A jog al ko tói szán dék az volt, 

hogy a ko ráb ban ha tá lyos tör vé nyi ren del ke zés hez (kul tu rá lis tör vény 33. § [4]–[5] 

be kez dés) ké pest a fel tá rás ra jo go sult in téz mé nyek kö rét ki ter jessze a had tör té ne ti, 

to váb bá mű em lé ki ku ta tás sal és hely re ál lí tás sal fog lal ko zó in téz mé nyek re is. A fel -
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e vé dett va gyon ra vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don ke rül het sor” (37. § 
[1] be kez dés). A kér dés kör pon to sabb, vég re hajt ha tó sza bá lyo zást igé nyelt vol na: GYÖNGYÖSSY Már -
ton: A meg elő ző fel tá rá sok jo gi és in téz mé nyi ke re tei. Az ál la mi sze rep vál la lás vál to zá sai és di lem mái = 
Mú ze u mi köz le mé nyek, 2010, 1. sz., 7. (14. jegy zet). 

 
421   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 246–247., WOLLÁK: i. m. (2007), 75., FÜ LÖP: i. m. (2010), 77–78., GYÖN -

GYÖSSY: i. m. (2016), 73–74. 
 
422   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 246–247., WOLLÁK: i. m. (2007), 76–78., FÜ LÖP: i. m. (2010), 77–78., 92–93., 

GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 74. 
 
423   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 246–247., FÜ LÖP: i. m. (2010), 77., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 74. 
 
424   FÜ LÖP: i. m. (2010), 78., 83., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 74. 



tá rá si jog gal ren del ke ző in téz mé nyek és sze mé lyek fel so ro lá sá ra, il let ve meg ne ve -

zé sé re – hely te le nül – csak ala cso nyabb szin tű jog sza bály ban ke rült sor (a ré gé sze ti 

le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti le lő hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré -

sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 18/2001. [X. 18.] NKÖM ren de let, a to váb bi ak ban: 

ré gi fel tá rá si ren de let).425 

A tör vény ja vas lat (és a Kötv.) ko moly elő re lé pést ho zott ab ból a szem pont ból is, 

hogy meg ha tá roz ta a ré gé sze ti fel tá rá sok egyes for má i ra (pró ba fel tá rás, meg elő ző -

fel tá rás, men tőfel tá rás) vo nat ko zó kü lön le ges elő írá so kat is (21–26. §). Az újon nan 

be ve ze tett pró ba fel tá rás so rán ezu tán ér té kel ni kel lett a ter ve zett te vé keny sé gek 

meg va ló sí tá sá nak és a gaz dál ko dás nak a le lő hely ál la po tá ra ki ha tó vár ha tó ha tá sa it, 

to váb bá a ré gé sze ti örök ség ér té ke i nek meg óvá sá ra, el ke rül he tet len ká ro so dá suk 

csök ken té sé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket is. A pró ba fel tá rás vi tat ha tat lan gaz da sá gi 

elő nye, hogy az adott be ru há zás kap csán el vég zen dő meg elő ző fel tá rá sok idő- és 

költ ség ki ha tá sa it nagy mér ték ben pontosíthatja és ter vez he tőb bé te szi (21. §). A Kötv. 

ki mond ta: a meg elő ző fel tá rás vég zé sé re jo go sult és a be ru há zó a fel tá rás ra vo nat -

ko zó an írás be li szer ző dést köt; a szer ző dés nek tar tal maz nia kell a fel tá rás idő tar -

ta mát és an nak tel jes költ sé gét; a szer ző dés ér vé nyes sé gé hez a KÖH jó vá ha gyá sa 

szük sé ges; a szer ző dés jó vá ha gyá sa so rán a fel tá rá si en ge dé lye zés sza bá lya it kell 

meg fe le lő en al kal maz ni; a KÖH a jó vá ha gyás ról szó ló ha tá ro za tá ban a szer ző dés ben 

elő ír ta kon túl egyéb fel té te le ket is ki köt het; a szer ző dés jó vá ha gyá sa a fel tá rás en -

ge dé lye zé sét is je len ti; vé ge ze tül: a szer ző dés re egye bek ben a pol gá ri jog sza bá lyai 

az irány adó ak (22. § [3] be kez dés). A KÖH el len őr ző-jó vá ha gyó sze re pe a szer ző -

dés ben fog lalt kö te le zett ség vál la lás és el len ér ték re a li tá sá nak meg íté lé sét, il let ve 

az or szág ban fo lyó meg elő ző fel tá rá sok költ sé ge i nek össze han go lá sát se gí tet te elő. 

A tör vény a ré gé sze ti fe la da tok költ ség ke re tét is meg ha tá roz ta: a fej lesz té sek, be -

ru há zá sok ter ve zé se so rán a meg elő zőfel tá rás tel jes költ sé gét, de leg alább a tel jes 

be ke rü lé si költ ség 9 ez re lé két kel lett költ sé g-e lő i rány zat ként biz to sí ta ni a fel tá rás 

fe de ze té re, így kü lö nö sen a ré gé sze ti ha tás ta nul mány, pró ba fel tá rás, do ku men tá lás, 

el sőd le ges le let kon zer vá lás, va la mint az el sőd le ges le let fel dol go zás tel jes és a le -

let el he lye zés rend kí vü li költ sé ge it; a fel tá rást vég ző in téz mény kö te les lett a tény -

le ges fel hasz ná lás ról el szá mol ni (23. § [1] be kez dés).426 A Kötv. te hát kö te le ző en 

elő ír ta írás be li szer ző dés meg kö té sét a meg elő zőfel tá rás vég zé sé re jo go sult és  

a be ru há zó kö zött, nevesítetten meg ha tá roz va a szer ző dés leg fon to sabb ele me it.  

A fel tá rá si szer ző dés a te vő le ges szol gál ta tá si kö te le zett sé get je len tő (facere) szer -

ző dé sek kö ré be so rol ha tó, egy faj ta vál lal ko zá si szer ző dés lett, amely ered mény lét -

re ho zá sá ra irá nyul, és amely ben a kö te le zett (fel tá ró in téz mény) tény le ges szol gál -

ta tást nyújt. A szer ző dés nek a Kötv. ál tal kö te le ző en elő ír ta kon túl – fi gye lem mel  

a ré gi fel tá rá si ren de let 14. § (3) be kez dé sé re – ezért tar tal maz nia kel lett: a szol gál -
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425   FÜ LÖP: i. m. (2010), 78–79., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 7., uő: i. m. (2016), 74–75. Az ak kor ha tá lyos 
jog al ko tá si tör vény sze rint vég re haj tá si ren de let meg al ko tá sa ese té ben a sza bá lyo zás tárgy kö ré be tar -
to zó alap ve tő jo gok és kö te les sé gek sza bá lyo zá sá ra nem le het fel ha tal ma zást ad ni (a jog al ko tás ról szó ló 
1987. évi XI. tör vény 15. § [2] be kez dés). Ál lás pon tunk sze rint a fel tá rá si jog ilyen, tör vé nyi szin tű sza -
bá lyo zást igény lő, alap ve tő jog és kö te les ség kö ré be tar to zó jo go sult ság. 

 
426   FÜ LÖP: i. m. (2010), 79–81., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 7., uő: i. m. (2016), 75–76. 



ta tás tár gyá nak meg ha tá ro zá sát mennyi ség és mi nő ség sze rint (a fel tá rás tár gyát és 

mód sze re it; a fel tá rás ve ze tő jé nek ne vét, be osz tá sát, a szak mai mun ka tár sak ne vét 

és szak te rü le tét); a vál lal ko zá si díj meg ál la pí tá sát (a be csült költ sé gek fo lyó sí tá sá -

nak mód ját és üte me zé sét; rész tel je sí tés is le het sé ges volt); a tel je sí tés ha tár ide jét 

(a fel tá rás be fe je zé sé nek idő pont ját); al vál lal ko zó igény be vé te lé nek le he tő sé gét 

rész mun ka, rész fe la dat el lá tá sá ra, a te vé keny ség vég zé si he lyé nek meg ha tá ro zá sát 

(a fel tá rás pon tos he lyét az azo no sí tás ra al kal mas ada ta i val és tér ké pi meg je lö lé -

sé vel); egyes fe le lős sé gi kér dé se ket, el ál lá si jo got, va la mint a tel je sí tés el lá tá sát 

biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek (pél dá ul köt bér) meg ha tá ro zá sát.427 

A Kötv. a kincs ta lá lás, ré gé sze ti le let, le lő hely vá rat lan elő ke rü lé se ese tén kö -

ve ten dő sza bá lyo kat is elő ír ta (24–26. §). Ha ré gé sze ti fel tá rás ese tén kí vül ré gé -

sze ti em lék, il le tő leg le let ke rült elő, a fel fe de ző (a mun ka fe le lős ve ze tő je) kö te les 

volt a te vé keny sé get azon nal ab ba hagy ni, és az il le té kes mú ze um (az az a me gyei 

mú ze um, a fő vá ros ban: a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um) nyi lat ko za tá nak kéz hez vé te -

lé ig szü ne tel tet ni, il let ve a hely szín és a le let őr zé sé ről – a fe le lős őr zés sza bá lyai 

sze rint – a te le pü lé si ön kor mány zat jegy ző je vagy az il le té kes mú ze um, vagy a KÖH 

in téz ke dé sé ig gon dos kod ni. Az em lé ket vagy le le tet az il le té kes te le pü lé si ön kor -

mány zat jegy ző jé nek ha la dék ta la nul be kel lett je len te ni. E kö te le zett ség a fel fe de -

zőt, az in gat lan tu laj do no sát, az épít te tőt és a ki vi te le zőt egya ránt ter hel te. A jegy ző 

a be je len tés alap ján kö te les volt az il le té kes mú ze u mot és a te vé keny ség jel le ge 

sze rint il le té kes ha tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni. Az il le té kes mú ze um kö te les 

volt a hely színt, il le tő leg a le le te ket ha la dék ta la nul meg vizs gál ni és a te vé keny ség 

foly ta tá sá nak fel té te le i ről – a hoz zá ér ke zett be je len tés től szá mí tott – 24 órán be -

lül írás ban nyi lat koz ni, és a nyi lat ko za tot egyi de jű leg a KÖH-nek is meg kül de ni.428 

A Kötv. rög zí tet te azt is, hogy ko ráb ban is me ret len, ré gé sze ti nyil ván tar tás ban 

nem sze rep lő ré gé sze ti le lő hely, il let ve le let fel tá rá son kí vü li fel fe de ző jét vagy be -

je len tő jét anya gi el is me rés ben kell ré sze sí te ni (26. §).429 

A kul tu rá lis tör vény ha tály ba lé pé se óta el telt idő ben vi lá gos sá vált, hogy a szak -

ha tó sá gi funk ció mú ze u mok hoz te le pí té se nem volt sze ren csés: szá mos eset bi zo -

nyí tot ta, hogy az ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok szak ha tó sá gi te vé -

keny sé gük ben nem tud ták ma gu kat füg get le ní te ni a fenn tar tó tól, amely a ré gé sze ti 

örök ség sé rel mé re a gaz da sá gi szfé ra fej lesz té si, be ru há zá si, épí té si te vé keny sé gé -

nek elő nyét je len tet te. Kü lö nö sen ko moly ér dek üt kö zés és össze fér he tet len ség mu -

tat ko zott azok ban az ügyek ben, ami kor a fenn tar tó mint be ru há zó lé nye gé ben sa ját 

ma gá nak ál lít ta tott ki szak ha tó sá gi en ge délyt. A tör vény ter ve zet ezért mind a ha -

tó sá gi, mind a szak ha tó sá gi funk ci ót a KÖH-höz kí ván ta ren del ni, egyút tal az ál lam -

pol gá rok szá má ra is át lát ha tób bá té ve a ré gé szet tel kap cso la tos ha tó sá gi-szak ha -
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427   BÍ RÓ György – CSÁ KÓ Györ gyi – CSÉCSY György – FA ZE KAS Ju dit – HAR SÁ NYI Gyön gyi – LESZKOVEN 
Lász ló – MISKOLCZI BOD NÁR Pé ter – UJVÁRI An dor né: Szer ző dé si alap tí pu sok. Szerk. BÍ RÓ György, Mis -
kolc, Novotni Ki a dó, 2000, 3., át dol go zott ki a dás, 123–147. A vo nat ko zó fe je zet Csécsy György mun -
ká ja, szer ző tár sa Ujvári An dor né volt. 

 
428   FÜ LÖP: i. m. (2010), 82., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 76–77. 
 
429   FÜ LÖP: i. m. (2010), 82., VISY: A tu laj don lás kér dé sei, i. m. (2010), 41., VISY: Ré gé sze ti ér té ke ink, i. m. 

(2010)., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 77. 



tó sá gi mun ka me ne tét. A tör vény ter ve zet in do ko lá sa ugyan ak kor rá mu ta tott, hogy 

mú ze u mok ra a ha tó sá gi ügy in té zés ben — kü lö nös te kin tet tel szak mai ta pasz ta la ta -

ik ra — to vább ra is nagy szük ség van, hi szen a fel tá rá so kat, fel dol go zá so kat to vább -

ra is nagy részt a mú ze u mok vég zik, a pub li ká ci ó kat ők je len te tik meg (lásd: Kötv. 

62–85. §).430 

A ré gé sze ti fel tá rá sok rész let sza bá lya it a ré gi fel tá rá si ren de let fog lal ta össze. 

Amint em lí tet tük már, a fel tá rá si jo go sult ság ról is ez a jog sza bály ren del ke zett, mi vel 

ki mond ta: „Ré gé sze ti fel tá rást [...] az il le té kes, va la mint a ré gé sze ti gyűj tő kör rel ren del -

ke ző mú ze u mok, il le tő leg a ré gé sze ti tan szék kel ren del ke ző ma gyar or szá gi egye te -

mek, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ré gé sze ti In té ze te, il let ve a nem ze ti kul tu rá lis 

örök ség mi nisz te re ál tal fel ügyelt örök ség vé del mi in téz mé nyek vé gez het nek” (2. § [1] 

be kez dés). A ren de let – a terv ása tá sok vo nat ko zá sá ban – a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -

um nak el sőbb sé get biz to sí tott (2. § [2] be kez dés).431 Ré gé sze ti fel tá rás ve ze tő je 

csak olyan fel ső fo kú szak ké pe sí tés sel ren del ke ző ré gész le he tett, aki a fel tá rá si 

jogú in téz ménnyel („en ge dé lyes”) mun ka vég zé sé re irá nyu ló jog vi szony ban állt (3. §). 

A fel tá rá si en ge dély irán ti ké rel met az in téz mény ve ze tő je leg alább har minc nap -

pal a mun ká la tok meg kez dé se előtt nyúj tot ta be a ren de let sze rin ti adat tar ta lom -

mal és mel lék le tek kel (4. §). A KÖH a ké re lem el bí rá lá sá ra és a be ru há zó és a fel tá -

rást vég ző kö zöt ti szer ző dés jó vá ha gyá sá ra össze hív ta az Ása tá si Bi zott sá got, 

amely nek vé le mé nyét a fel tá rá si en ge dély ki a dá sa kor fi gye lem be kel lett ven ni.  

Az ér de mi ha tás kö rök kel ren del ke ző Ása tá si Bi zott ság vé le mé nyez te a ré gé sze ti 

fel tá rá sok in do kolt sá gát, meg ha tá roz ta a mun kák szak mai kö ve tel mé nye it és köz -

re mű kö dött azok el len őr zé sé ben (6., 9. §). A KÖH a fel tá rá si en ge délyt a ké re lem -

ben fel tün te tett adat tar ta lom mal ad ta ki, és a te rü le ti il le té kes ség el vé nek meg fe -

le lő en min den eset ben meg küld te a te rü le ti leg il le té kes ön kor mány zat nak és az 

ille té kes, il le tő leg a le let anyag el he lye zé sé re ki je lölt mú ze um nak (ér te lem sze rű en 

meg kap ta az en ge dé lyes, a be ru há zó, az érin tett in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja 

stb.) (7. §). A jog sza bály té te le sen meg ha tá roz ta az en ge dé lyes és a fel tá rás ve ze tő 

jo ga it és kö te les sé ge it, va la mint ki tért a fel tá rás sal kap cso la tos do ku men tá ci ó ra is 

(10–11. §). Ren del ke zett a le let anyag ide ig le nes és vég le ges el he lye zé sé nek sza bá -

lya i ról is (12. §).432 

A jog sza bály a meg elő zőfel tá rá sok ra vo nat ko zó an el té rő sza bá lyo kat ál la pí tott 

meg. A leg fon to sabb ren del ke zés a fel tá rá si jo go sult meg ha tá ro zá sa volt: „a meg -

elő zőfel tá rás el vég zé sé re a be ru há zó vagy ki vi te le ző [...] a szer ző dést az il le té kes mú -

ze um mal kö ti meg” (14. §). A ren de let a men tő fel tá rá sok rész let sza bá lyai ese té ben 

a fe la da tért fe le lős in téz ményt – is mét a te rü le ti il le té kes ség el vé nek meg fe le lő en 
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430   Vö.: WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 244–247., 249. 
 
431   Uo., 246., WOLLÁK: i. m. (2007), 75., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 7., 78. Örök ség vé del mi in téz mé nyek: 

Ál la mi Mű em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (ÁMRK), KÖH, Mű em lé kek Ál la mi Gond nok sá ga 
(MÁG; ké sőbb Mű em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga: MNG). 

 
432   WOLLÁK: i. m. (2007), 75., FÜ LÖP: i. m. (2010), 86–88., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 78–79. Az Ása tá si 

Bi zott ság a KÖH szak mai ta nács adó tes tü le te ként mű kö dött, ki lenc tag ja kö zül ket tőt az MTA, ket tőt  
a ré gé sze ti tan szék kel ren del ke ző egye te mek, né gyet az or szá gos és me gyei (fő vá ro si) mú ze u mok, 
egyet pe dig a kör nye zet vé de le mért fe le lős tár ca je lö lé se alap ján két év re a KÖH el nö ke kér te fel. 



– je löl te ki, mi vel azt az il le té kes mú ze um kö te les sé gé vé tet te, mert an nak éves 

költ ség ve té sé ben er re a fe la dat ra pénz ügyi ke re tet kell biz to sí ta ni, de a költ sé gek -

hez a KÖH-től tá mo ga tást le he tett igé nyel ni (15. §).433 

A ren de let sza bá lyoz ta a ré gé sze ti jel le gű kincs ta lá lás ese tén kö ve ten dő sza bá -

lyo kat is. A meg ta lá lót a le lő hely, il let ve a le let tu do má nyos je len tő sé gé vel ará nyos 

pénz ju ta lom és el is me rő ok le vél vagy tár gyi aján dék il let te meg. Ha a ta lá ló be je len -

té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, a ju ta lom a be je len tőt il let te. A ne mes fém ből 

ké szült vagy drá ga kö vet tar tal ma zó le let után ki fi ze ten dő pénz ju ta lom mér té két  

a le let ne mes fém-, il let ve drá ga kő tar tal ma na pi pi a ci ér té ké nek fi gye lem be vé te lé vel 

kel lett meg ál la pí ta ni. A ju ta lom össze gét a KÖH ál la pí tot ta meg, és  döntött a le let 

el he lye zé sé ről is (16. §).434 

A tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa ki fej ti, hogy a kul tu rá lis ja vak ra vo nat -

ko zó sza bá lyo zás a kul tu rá lis tör vény nor ma szö ve gén ala pul, de je len tő sen mó do -

sult a ki vi te li el já rás sza bá lyo zá sa, mert a ké rel met ezen túl a KÖH-nél kell be nyúj -

ta ni a kü lön jog sza bály ban meg je lölt köz gyűj te mé nyek től elő ze te sen be szer zett 

szak vé le ménnyel együtt. Ki ma rad tak vi szont az új tör vény ter ve zet ből a kul tu rá lis 

ja vak be ho za ta lá ról szó ló ren del ke zé sek, mi vel azok az elő ter jesz tő sze rint szük -

ség te le nek, il let ve vég re hajt ha tat la nok. Ugyan ak kor be ke rült a tör vény ter ve zet szö -

ve gé be a vé det té nyil vá ní tás ról szó ló ha tá ro zat tar tal má ra vo nat ko zó új ren del ke -

zés, amely azért fon tos, mert a ha tá ro zat ban rög zí tett ada tok vál to zá sa be je len té si 

kö te le zett ség gel jár.435 

A Kötv. a mu ze á lis in téz mé nyek ben és a le vél tá rak ban – va la mint a könyv tá rak -

ban mu ze á lis do ku men tum ként – őr zött kul tu rá lis ja va kat vé dett nek mi nő sí tet te 

(46. §), va la mint ki mond ta, hogy az előb bi ren del ke zés alá nem tar to zó pó tol ha tat -

lan és ki emel ke dő je len tő sé gű ja va kat, gyűj te mé nye ket azok meg őr zé se ér de ké ben 

a KÖH vé det té nyil vá nít ja (47. §). Nem le he tett vé det té nyil vá ní ta ni az al ko tó juk 

tu laj do ná ban lé vő, va la mint az or szág ba vissza vé te li kö te le zett ség gel be ho zott, 

illet ve a le vél tá ri tör vény egyes ren del ke zé sei (33. § [2] be kez dés) alá eső ja va kat. 

A rész le tes in do ko lás hang sú lyoz ta, hogy a köz gyűj te mé nyek (és mu ze á lis in téz -

mé nyek) ele ve az zal a cél lal jöt tek lét re, hogy az ál ta luk őr zött kul tu rá lis ja va kat 

meg óv ják, de a ja vas lat sze rint az örök ség vé del mi tör vény is ki mond ta, hogy az 

ilyen in téz mé nyek ben őr zött kul tu rá lis ja vak vé dett nek mi nő sül nek. A könyv tá rak -

ban vi szont nem az összes do ku men tum mi nő sült vé dett nek, mert nem min den pó -

192

433   WOLLÁK: i. m. (2007), 75., FÜ LÖP: i. m. (2010), 80–82., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 79. 
 
434   FÜ LÖP: i. m. (2010), 82., VISY: A tu laj don lás kér dé sei, i. m. (2010), 41., VISY: Ré gé sze ti ér té ke ink, i. m. 

(2010)., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 80. 
 
435   T/4027. szá mú tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa. A ki vi te li en ge dé lye zés rész let sza bá lya it mi nisz -

te ri ren de let ál la pí tot ta meg: a kul tu rá lis ja vak ki vi te li en ge dé lye zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 
17/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 140–141. Itt kell azt meg je gyez ni, 
hogy az örök ség vé del mi tör vény át vet te és meg is mé tel te a kul tu rá lis tör vény „köz gyűj te mény” fo gal mát 
(7. § 3. pont) is: „az ál lam, a he lyi ön kor mány zat, va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat, a köz -
tes tü let és a köz ala pít vány tu laj do ná ban (fenn tar tá sá ban) mű kö dő vagy ál ta luk ala pí tott könyv tár, le vél tár, 
mu ze á lis in téz mény, kép- és hang ar chí vum. Egy há zi ké re lem re ezek kel azo nos el bí rá lás alá ke rül het nek 
az egy há zi fenn tar tás ban mű kö dő, ál la mi nyil ván tar tás ba vett gyűj te mé nyek (könyv tár, le vél tár, mu ze á lis 
in téz mény, kép- és hang ar chí vum).” Vál to zás csu pán annyi, hogy idő köz ben a ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok kö zül csak az or szá go sak tart hat tak fenn köz gyűj te ményt. 



tol ha tat lan és ma ra dan dó ér té kű, a mu ze á lis do ku men tu mo kat azon ban vé dett nek 

kel lett te kin te ni, mert azok va ló ban a kul tu rá lis örök ség ré szei. A mu ze á lis gyűj te -

mé nyek ben őr zött kul tu rá lis ja vak vé del mét te hát az ezek re az in téz mé nyek re 

vonat ko zó elő írá sok biz to sí tot ták, a vé det té nyil vá ní tás ezért csak olyan kul tu rá lis 

ja vak ra vo nat ko zott, ame lye ket nem szak mai sza bá lyok be tar tá sá ra kö te le zett 

intéz mé nyek ben őriz tek. Az al ko tó juk tu laj do ná ban lé vő kul tu rá lis ja va kat vi szont 

a szer zői jo gi tör vény sza bá lyo zá sá ra te kin tet tel nem le he tett vé det té nyil vá ní ta -

ni.436 

A kul tu rá lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rást a KÖH in dí tot ta (48. §). 

Az el já rás alá vont kul tu rá lis ja vak ra a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ra vo -

nat ko zó elő írá so kat kel lett al kal maz ni. A Kötv. meg ha tá roz ta a vé det té nyil vá ní tó 

ha tá ro zat adat tar tal mát is (49. §). 

A rész le tes in do ko lás rá mu ta tott, hogy a vé det té nyil vá ní tás a KÖH ál tal meg ho -

zott ál lam igaz ga tá si ha tá ro zat alap ján tör té nik, ame lyet a KÖH köz pon ti lag nyil ván -

tart. A vé dett kul tu rá lis ja vak jegy zé ke ezért nyil vá nos lett. Az el já rás azért in dult 

hi va tal ból, hogy csak a va ló ban in do kolt eset ben foly tas sák le. Az el já rás ba be vont 

kul tu rá lis tárgy ra ugyan is a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ra vo nat ko zó elő -

írá so kat kel lett al kal maz ni. Er re pe dig azért volt szük ség, mert a vé det té nyil vá ní tás 

jog erő re emel ke dé se hosszabb időt ve he tett igény be, de az érin tett tár gyat ad dig 

is az or szág ban kel lett tar ta ni, il let ve ép sé gét meg óv ni. A kul tu rá lis tör vény még 

nem ha tá roz ta meg rész le te sen a vé det té nyil vá ní tó ha tá ro zat adat tar tal mát. Er re 

azon ban még is azért volt szük ség, mert az ezek ben az ada tok ban be kö vet ke zett 

vál to zá sok ra vo nat ko zó an a tu laj do nos nak be je len té si kö te le zett sé ge volt, amely -

nek el mu lasz tá sa szank ci ó kat vont ma ga után.437 

A kul tu rá lis ja vak vé dett sé gét meg kel lett szün tet ni (50. §), ha a vé det té nyil vá ní -

tás in do kai már nem áll tak fenn (a); a vé dett gyűj te mény ből vagy tárgy együt tes ből 

ki ke rült tárgy ese té ben ak kor, ha an nak egye di je len tő sé ge a vé dett ség fenn tar tá -

sát nem in do kol ta (b); il let ve a tárgy meg sem mi sült (c). 

A vé dett ség meg szün te té se szak ér tői vé le mény alap ján tör tén he tett. Fon tos hoz -

zá ten ni, hogy vé det té nyil vá ní tott gyűj te mény ese té ben a vé dett ség a gyűj te mény 

min den egyes da rab já ra ki ter jedt.438 

Vé dett kul tu rá lis ja vak kö ré so rolt tárgy el ide ge ní té se csak írás be li szer ző dés 

alap ján tör tén he tett, és ez a vé dett gyűj te mény min den egyes da rab ja ese té re is 

vo nat ko zott. Az el ide ge ní tés hez a KÖH-nek elő ze te sen kel lett hoz zá já rul nia (51. §). 

Bí ró sá gi vagy ál lam igaz ga tá si el já rás so rán tör tént zár alá vé tel ről (fog la lás, bűn -

ügyi zár lat stb.), va la mint a tárgy tu laj don jo gát érin tő egyéb kö rül mé nyek ről (zá -

log szer ző dés, örök lé si szer ző dés stb.) a KÖH-öt ér te sí te ni kel lett. 

A rész le tes in do ko lás ki emel te, hogy a KÖH szak ér tői vé le mény alap ján dönt az 

el ide ge ní tés en ge dé lye zé sé ről. Gyűj te mé nyek ese té ben pél dá ul jo ga volt a ké rel met 
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436   T/4027. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 125–128. 
 
437   T/4027. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 119–120., 132–

133., 143. 
 
438   T/4027. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. Ld. még: BUZINKAY: i. m. (2010), 133–134. 



el uta sí ta ni, ha az el ide ge ní tés a vé dett gyűj te ményt je len tő sen csor bí tot ta, il let ve  

a vé de lem in do ka je len tő sen csök kent vagy meg szűnt vol na. A KÖH dön tött ar ról 

is, hogy az el ide ge nít he tő tárgy vé dett sé ge meg szűn jön, vagy a tárgy egye di leg vé -

dett ma rad jon.439 

A Kötv. rész le te sen meg ha tá roz ta a tu laj do nos (vagy a bir to kos) vé dett kul tu rá lis 

ja vak kö ré so rolt tárggyal kap cso la tos kö te le zett sé ge it, va la mint a KÖH el len őr zé si 

jo go sult sá gát, il let ve elő ír ta az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ha la dék ta la nul, 

de leg ké sőbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott nyolc na pon be lü li be je len té si kö te le -

zett sé gét (52. §). 

A rész le tes in do ko lás rá mu ta tott, hogy a vé det té nyil vá ní tott tárgy tu laj do no sá -

nak kö te le zett sé ge it azért kell a tör vény ben rög zí te ni, mi vel ez egy ben a tu laj don -

jog gya kor lá sá nak kor lá to zá sát is je len ti. A ha tó sá gi el len őr zés mód ját a tu laj do nos 

ér de ke i nek fi gye lem be vé te lé vel a mi nisz ter ren de let ben sza bá lyoz ta.440 

A vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak tu laj do no sa it kö te le zett sé ge ik re te kin tet -

tel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok és ked vez mé nyek il let ték 

meg (53. §). 

A rész le tes in do ko lás sze rint a kü lön ki mun ká lan dó ked vez mé nyek le het nek ter -

mé szet be ni vagy pénz be li jut ta tá sok, ame lye ket a kul tu rá lis tár ca költ ség ve té sé ben 

le het ter vez ni: pél dá ul res ta u rá lás nak, ki ál lí tás ren de zé sé nek, ka ta ló gus ki a dá sá nak 

tá mo ga tá sa stb.441 

A Kötv. a ki vi tel vo nat ko zá sá ban rész le tes sza bá lyo zást (56–58. §) ál la pí tott meg: 

meg ha tá roz ta az en ge dély nél kü li ki vi tel ese te it (55. §), ren dez te a vég le ges (59–

60. §) és az ide ig le nes (61. §) ki vi tel ese té re vo nat ko zó el já rást. Vég le ges ki vi te li 

en ge délyt nem le he tett ad ni pél dá ul a mu ze á lis in téz mé nyek ben őr zött ja vak ra,  

a mi nisz ter ál tal ki vi te li ti la lom alá so rolt tár gyak ra, a Ma gyar or szág te rü le té ről 

szár ma zó ré gé sze ti le le tek re stb. Ide ig le nes ki vi te li en ge délyt ak kor le he tett ki ad -

ni, ha a tárgy ki vi te le nem ve szé lyez tet te a kul tu rá lis ér de ke ket és a tárgy biz ton -

sá gát. A ki vi te li en ge dély irán ti ké rel met a KÖH ha tá ro zat ban bí rál ta el, az en ge dé -

lye zé si el já rás rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bály ha tá roz ta meg.442 

A rész le tes in do ko lás fel hív ta ar ra a fi gyel met, hogy a Kötv.-ben az en ge dély 

nél kül ki vi he tő kul tu rá lis ja vak ka te gó ri á i nak meg ha tá ro zá sa a nem zet kö zi gya kor -

lat nak fe lel meg. Más részt a KÖH a nem zet kö zi egyez mé nyek kel és az EU-jog sza -

bá lyok kal össz hang ban egy sé ges el vek alap ján dön tött, egy sé ges nyil ván tar tást 

veze tett, egy sé ges biz ton sá gi en ge dé lye zé si űr la pot hasz nált. Így köz pon ti ha tó -

ság ként vé gez te és vég re haj tot ta az EU-jog sza bá lyok ál tal elő írt kö te le zett sé ge ket. 

A kul tu rá lis tör vény elő írá sai alap ján a ki vi te li en ge dé lye zé si el já rás a ké re lem nek 

az il le té kes köz gyűj te mény nél tör té nő be nyúj tá sá val kez dő dött, a Kötv. sze rint 

 viszont – az ál lam igaz ga tá si el já rás sza bá lya i nak meg fe le lő en – a KÖH-ben. Ezért  
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442   A ki vi te li en ge dé lye zés rész let sza bá lya it mi nisz te ri ren de let ál la pí tot ta meg: a kul tu rá lis ja vak ki vi te li 

en ge dé lye zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 17/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let. 



a szak ér tői vé le ményt a ké rel me ző nek a kü lön jog sza bály ban meg je lölt köz gyűj te -

mé nyek től már az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa előtt meg kel lett sze rez nie. 

Fon tos alap elv, hogy az en ge déllyel ki vitt, de a meg adott ha tár idő re vissza nem 

hozott kul tu rá lis tárgy ese té ben a ki vi tel jog el le nes nek mi nő sült.443 

A Kötv. III. ré szé ben ta lál juk a KÖH mű kö dé sé vel kap cso la tos alap ve tő sza bá lyo -

zást. Az újon nan szer ve zett hi va tal or szá gos il le té kes ség gel lát ta el a kul tu rá lis 

örök ség vé del mé nek ha tó sá gi fe la da ta it, az örök ség vé del mi tör vény ben és más 

jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi és szak ha tó sá gi fe la da to kat (62. §). 

A kul tu rá lis örök ség in teg rált vé del me a ha tó sá gi, en ge dé lye zé si el já rá sok át fe -

dé se i nek meg szün te té sét igé nyel te. En nek meg fe le lő en sza bá lyoz ták a ha tó sá gi és 

egyéb en ge dé lye zé si el já rá sok rend jét. A tör vény ja vas lat a fe la da tok kor sze rű el -

lá tá sa cél já ból új in téz mé nyi struk tú rát ala kí tott ki. Az in teg rált örök ség vé de lem 

ter ve zé sét és meg va ló sí tá sát az ál lam igaz ga tás kor sze rű sí té sé nek fo lya ma tá val pár -

hu za mo san kel lett vé gez ni, az az vég re kel lett haj ta ni a szük sé ges de cent ra li zá ci ós, 

de kon cent rá ci ós és de re gu lá ci ós in téz ke dé se ket. A KÖH re gi o ná lis ki ren delt sé gei 

lát ták el az I. fo kot, or szá gos ve ze tő je a II. fo kot. A hi va tal fel ál lí tá sa az 1100/1996. 

(X. 2.) és 1052/1999. (V. 21.) sz. kor mány ha tá ro za tok szel le mé ben tör tént meg. A KÖH 

a kul tu rá lis örök ség vé del mé nek ha tó sá gi fe la da ta it el lá tó két in téz mény ha tó sá gi 

rész le ge i nek (Or szá gos Mű em lék vé del mi Hi va tal Műemlékfelügyeleti Igaz ga tó sá ga, 

KÖI) össze vo ná sá val jött lét re, és az in gó és in gat lan kul tu rá lis örök ség egé szé re ki -

ter je dő ha tó sá gi-szak ha tó sá gi jog kört ka pott. Az in teg rált örök ség vé del mi hi va tal 

fel ál lí tá sa össz hang ban állt a kor mány prog ram ál tal szor gal ma zott ún. „egy ab la kos 

ügy in té zés sel”, a mo dern in for ma ti kai rend szer meg te rem té sé vel, az in teg rált köz -

igaz ga tá si in for ma ti kai rend sze ren ala pu ló in for má ci ós szol gál ta tás sal.444 

A rész le tes in do ko lás rá mu ta tott ar ra, hogy a ko ráb ban a mi nisz té ri um nak alá -

ren delt elsőfokú ha tó sá gok köz pon ti hi va tal lá tör té nő át szer ve zé se so rán a más 

szerv hez nem te le pít he tő, tö me ge sen elő for du ló egye di ha tó sá gi és szak ha tó sá gi 

ügye ket az ügy in té zés egy sze rű sí té se és meg gyor sí tá sa ér de ké ben a KÖH fog ja 

ellát ni. Ez a ren del ke zés te her men te sí tet te a mú ze u mo kat a pro fil juk ba nem il lő 

szak ha tó sá gi fe la da tok el lá tá sa alól, és le he tő vé tet te szá muk ra a fel tá rá si, gyűj te -

mé nyi és tu do má nyos fe la da tok ha té ko nyabb el vég zé sét.445 

A KÖH ha tó sá gi nyil ván tar tást ve ze tett a ré gé sze ti le lő he lyek ről (a); a ré gé sze ti 

fel tá rá si en ge dé lyek ről (b); a mű em lé kek ről, en nek ke re tén be lül a lis tá ra fel vett 

mű em lé ki ér té kek ről (c); a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis ja vak ról (d); a ki vi te li en -

ge dé lyek ről (e); a mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lye i ről (f) stb. (71. §). 

A KÖH ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tás nyil vá nos volt, és hi te le sen ta nú sí -

tot ta a benne sze rep lő kul tu rá lis örök ség hez tar to zó tárgy vé dett sé gét (72. §).  

A kul tu rá lis örök ség vé del me ér de ké ben a KÖH a nyil ván tar tás egyes ada ta i hoz va ló 
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hoz zá fé rést kü lön jog sza bály alap ján kor lá toz hat ta. A nyil ván tar tás nak mind azo kat 

az ada to kat és té nye ket tar tal maz nia kel lett, ame lyek a kul tu rá lis örök ség hez tar -

to zó ja vak azo no sí tá sá hoz szük sé ge sek vol tak. A vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis 

javak ese té ben pél dá ul a tárgy rész le tes le írá sát, va la mint az azo no sí tá sát le he tő vé 

té vő egyéb ada to kat (a); a tárgy tu laj do no sá nak (vagy bir to ko sá nak) ne vét, any ja 

ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, va la mint lak cí mét (b); a tu laj don szer zés ide jét és 

mód ját (c); a tárgy – ál lan dó, il let ve ide ig le nes – őr zé si he lyét (d) stb. (73. §). 

A rész le tes in do ko lás a nyil ván tar tá sok kér dé sét alap ve tő je len tő sé gű nek mi nő -

sí tet te, mi vel az elő ter jesz tő sze rint a nyil ván tar tás a ha tó sá gi ügy in té zés alap ja és 

el en ged he tet len ré sze. Az in gat lanörök ség nap ra kész nyil ván tar tá sa pél dá ul se gí ti 

a ter ve zés, a be ru há zás fo lya ma tát, nap ra kész ada to kat szol gál tat va a társ ha tó sá gok -

nak, a te rü le ti és te le pü lés ren de zé si ter vek nek, a rö vid és hosszú tá vú ter ve zés nek. 

A nyil ván tar tá sok rész le tes sza bá lyo zá sá ra a Kötv. a mi nisz ter nek adott fel ha tal -

ma zást.446 

Az örök ség vé del mi tör vény több pon ton mó do sí tot ta a kul tu rá lis tör vény mú -

zeu mok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it is. Így az egyes mu ze á lis in téz mény tí pu sok ese -

té ben rög zí tet te (94. § [4]–[6], [8]–[10] be kez dé sek), hogy azok ve ze tő it a fenn tar tó 

nem ki ne ve zi, ha nem meg bíz za. 

A szó hasz ná lat mó do su lá sát – a ki ne ve zés he lyett a (ma ga sabb ve ze tői) meg bí zás 

ki fe je zés hasz ná la tát – a rész le tes in do ko lás az zal ma gya ráz ta, hogy más jog sza bá -

lyok (pél dá ul a Kjt.) is így hasz nál ják, ezért a mó do sí tás az egy sé ges szó hasz ná lat 

ér de ké ben tör tént.447 

Az örök ség vé del mi tör vény pon to sí tot ta a me gyei mú ze u mi szer ve zet tel kap cso -

la tos ko ráb bi ren del ke zé se ket (94. § [6] be kez dés). Olyan, a tör vény ben meg ha tá -

ro zott fe la da tok egy sé ges el lá tá sá nak in téz mény rend sze re ként de fi ni ál ta, ame lyen 

be lül kü lön bö ző szak mai be so ro lá sú, önál ló mű kö dé si en ge déllyel ren del ke ző 

muzeá lis in téz mé nyek mű köd nek. A me gyei mú ze u mi szer ve zet irá nyí tó in téz mé -

nye a me gyei mú ze um volt; igaz ga tó ja egy sze mély ben pe dig a me gyei mú ze u mi 

szer ve zet ve ze tő je. Az új hely zet ben a me gyei mú ze um el ve szí tet te szak ha tó sá gi 

jog kö rét, de szak mai nyil ván tar tá sai alap ján to vább ra is szol gál ta tott ada to kat a ré -

gé sze ti le lő he lyek ről, részt vett a gyűj tő te rü le tén lé vő ré gé sze ti em lé kek és a mű -

em lé kek vissza nem épít he tő, il le tő leg a hely szí nen meg nem őriz he tő tö re dé kei és 

tar to zé kai mu ze á lis köz gyűj te mény ben tör té nő el he lye zé sé ben, va la mint szak ér tő -

ként részt vett a ré gé sze ti leg vé dett te rü le tek el len őr zé sé ben. 

A rész le tes in do ko lás rá mu ta tott, hogy a kul tu rá lis tör vény élet be lé pé se után 

több me gyei ön kor mány zat, il let ve mú ze um je lez te, hogy a ko ráb bi ren del ke zés 

fél re ért he tő. Volt, ahol a pon tat lan fo gal ma zást – a tör vény al ko tó szán dé ka i val 

ellen té te sen – egy me gyé ben több me gyei mú ze um lét re ho zá sá nak in do ká ul kí ván -

ták fel hasz nál ni. Má sutt ép pen el len ke ző leg, az egyet len me gyei mú ze u mot is meg 

akar ták szün tet ni. Mind két (fél re)ér tel me zés az irá nyí tás szét ap ró zó dá sá hoz ve ze tett 

vol na, ez vi szont nem csak a tör vény ál ta lá nos sza bá lyá tól tért vol na el, de el len -

196

446   Uo. ld. még: FÜ LÖP: i. m. (2010), 92–93., BUZINKAY: i. m. (2010), 119–120., 143. 
 
447   T/4027. szá mú tör vény ja vas lat rész le tes in do ko lá sa. 



té tes a jel lem ző eu ró pai in teg rá ci ós ten den ci ák kal és a kor mány za ti szán dék kal is, 

ezért volt szük sé ges az egyér tel műbb fo gal ma zás.448 

Az örök ség vé del mi tör vény mó do sí tot ta a re gi o ná lis mú ze um el ne ve zé sét is:  

a tör vé nyi ren del ke zés ha tály ba lé pé sét kö ve tő en ezen mú ze um tí pus el ne ve zé se 

te rü le ti mú ze um lett (94. § [7] be kez dés). 

A köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mé nyek és ki ál lí tó he lyek ese té ben a ki ne ve zé si 

jog kört (pon to sab ban a ve ze tő meg bí zá sá nak jo gát) a tu laj do nos gya ko rol hat ta, ezt 

az örök ség vé del mi tör vény mó do sí tot ta: a ve ze tőt me gyei szer ve zet vagy más mú -

ze um ré sze ként mű kö dő mu ze á lis in téz mény ese té ben an nak (fő)igaz ga tó ja bíz ta 

meg, il let ve von ta vissza meg bí za tá sát (94. § [10] be kez dés). 

Az 1997. évi CXL. tv. 46. § (3) be kez dés meg fo gal ma zá sa nem volt egy ér tel mű, 

amely nek kö vet kez té ben visszás hely zet állt elő: egy (me gyei mú ze u mi szer ve zet -

be tar to zó) táj- vagy vá ro si mú ze um igaz ga tó ját a me gyei igaz ga tó bíz ta meg, míg 

a ná la ala cso nyabb be so ro lá sú, ki sebb mú ze um vagy gyűj te mény ve ze tő jét – szer -

ve ze ten be lül – pe dig a me gyei köz gyű lés el nö ke, azon kí vül pe dig a pol gár mes ter. 

Ezt az in do ko lat lan és lo gi kát lan, egye se ket sér tő meg kü lön böz te tést kü szö böl te ki 

az egy sé ges szem lé le tet hely re ál lí tó mó do sí tás.449 

Az örök ség vé del mi tör vény vál toz ta tott a te ma ti kus mú ze u mok gyűj tő kö rén 

(94. § [9] be kez dés) is: ese tük ben le he tő vé tet te, hogy a kul tu rá lis ja vak egy meg ha -

tá ro zott cso port ját, il let ve egy té mát érin tő gyűj tő kör rel, or szá gos vagy kor lá to zott 

gyűj tő te rü let tel, vagy egy muzeológiai szak te rü le tet (szak ágat) fel öle lő gyűj tő kör -

rel, kor lá to zott gyűj tő te rü let tel ren del kez ze nek. 

Az ala ku ló új, te ma ti kus mú ze u mok kö zül so kan csak egy-egy tárgy tí pust kí ván -

tak gyűj te ni (hi szen ép pen er re jött lét re ez a mú ze um tí pus), azt azon ban or szág -

szer te, or szá gos gyűj tő te rü let tel (pél dá ul „Csip ke ház”), a rész le tes in do ko lás ezen 

igény ki elé gí té sé vel ma gya ráz ta a mó do sí tás szük sé ges sé gét.450 

Az örök ség vé del mi tör vény mó do sí tott a köz ér de kű mu ze á lis gyűj te mé nyek 

tipo ló gi á ján (94. § [10] be kez dés), de csak egyes tí pu so kat so rolt fel, a tel jes ség igé -

nye nél kül (hely tör té ne ti, in téz mény tör té ne ti, sze mély hez kö tő dő gyűj te mé nyek, 

te ma ti kus szak gyűj te mé nyek, val lá si és egy ház tör té ne ti gyűj te mé nyek). 

Az ere de ti jog sza bály ter ve ze té ben a fel so ro lás nem tö re ke dett tel jes ség re, csak 

pél dá kat so rolt fel, azon ban ad mi niszt ra tív hi ba foly tán más ként je lent meg. A rész -

le tes in do ko lás sze rint a mó do sí tás ezt a hi bát ja vít ja ki, va gyis a he lyes, ere de ti 

álla po tot ál lít ja vissza.451 

Idő köz ben az NKÖM 2004-ben át fo gó mú ze u mi fej lesz té si prog ra mot in dí tott 

Al fa prog ram el ne ve zés sel. A cél a mú ze um új de fi ní ci ó já nak meg va ló sí tá sa volt:  

„A mú ze um el sőd le ges fe la da ta ma az, hogy gyűj te mé nye a le he tő leg tel je seb ben és  

a le he tő leg szé le sebb kör ben hasznosuljon. Köz vet ve be fo lyá sol ja éle tünk mind több 

te rü le tét, sze re pet vál lal jon a kul tú ra te rem tés ben és a kul tú ra köz ve tí tés ben egya ránt. 
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A mo dern mú ze um le gyen kul tu rá lis köz pont az adott kö zös ség, vá ros, tér ség, ré gió 

szá má ra.” A prog ram kon szen zust kí vánt te rem te ni a sok szí nű fenn tar tói és tu laj -

do no si szán dé kok kö zött, de el ső sor ban a le rom lott inf rast ruk tú ra meg újí tá sá ra 

kon cent rált, bár kri ti ku sai sze rint csak a fel szín nel fog lal ko zott: nem mert hoz zá -

nyúl ni a meg ha tá ro zó struk tu rá lis és fi nan szí ro zá si kér dé sek hez. A prog ram ke re -

té ben – je len tős rész ben vi dé ki – mú ze u mok ál lan dó ki ál lí tá sai és inf rast ruk tú rái 

újul hat tak meg.452 

Né hány év ta pasz ta la ta i nak is me re té ben, a ko ráb bi kon cep ció fenn tar tá sa mel -

lett Bozóki And rás, a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re a kor mány ne vé ben  

a Kötv. át fo gó mó do sí tá sát kez de mé nyez te.453 

A vál toz ta tá sok fő moz ga tó ru gó ja a be ru há zá sok, fej lesz té sek meg elő ző évek ben 

ta pasz talt ug rás sze rű nö ve ke dé se volt, kü lö nös te kin tet tel az au tó pá lya-épí té sek re. 

Új meg ol dá sok ra volt te hát szük ség, ame lyek nem aka dá lyoz zák a fej lesz té se ket, 

de biz to sít ják a kul tu rá lis örök ség meg fe le lő vé del mét is. A ter ve zet sze rint a ré gé -

sze ti örök ség vé del me el ső ren dű köz ér dek, és ez olyan jo gi sza bá lyo zást kí ván, 

amely hosszú táv ra biz to sít ja az ér ték vé de lem szem pont ja it, de meg fe lel az újon -

nan je lent ke ző fe la da tok nak is. A tör vény mó do sí tás az örök ség vé del mi ha tó ság 

fela da ta it az in teg rált örök ség vé de lem mel job ban szink ro ni zá ló mó don ha tá roz ta 

meg, az az a ha tó sá gi mun ka mel lett na gyobb hang súlyt he lye zett a KÖH ha tó sá gi 

fe la da ta it meg ala po zó tu do má nyos mun ká já ra, il let ve ar ra a te vé keny sé gé re, 

amely nek ke re té ben a proak tív meg ol dá sok kal se gít he ti a kul tu rá lis örök ség vé del -

mét.454 

A ré gé sze ti le lő he lyek meg óvá sa to váb bi fe la da to kat je len tett az er re a cél ra 

lét re ho zott mú ze u mi in téz mény rend szer ál tal el lá tott le lő helyfel tá rás, le let gon do -

zás és -be mu ta tás, tu do má nyos köz zé té tel mel lett, ezért a tör vény mó do sí tás sze rint 

szük sé ges a ré gé sze ti örök ség vé de lem cél ját teljeskörűen, tör vé nyi szin ten meg fo -

gal maz ni. Az új te vé keny sé gi kör egy je len tős ré szét a fel tá ró in téz mé nyek től el kü -

lön ült ha tó ság (KÖH) vég zi a tör vény ter ve zet ben rész le te zett fe la da tok el lá tá sá val, 

be le ért ve a fel tárt, mű em lék ké nem vá ló ré gé sze ti em lé kek meg óvá sá nak mó do za -

ta it is, je len tős fi gyel met for dít va a ré gé sze ti örök ség meg je le ní té sé nek a fej lesz té -

sek ter ve zé si fá zi sa i ban is.455 

A ja vas lat pon to sí tot ta és meg erő sí tet te, hogy a ré gé sze ti örök ség ere de ti ál la -

po tá ban va ló meg őr zé se kí vá na tos, ezért in do kolt, hogy a be ru há zá sok, a fej lesz té -

sek a ré gé sze ti le lő he lye ket el ke rül jék. Ha ez még sem le het sé ges, a fel tá rás költ sé gei 
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vál to zat la nul a be ru há zót ter he lik. A tör vény ja vas lat az elő ter jesz tő szán dé kai sze -

rint az érin tet tek szá má ra meg nyug ta tó mó don te rem te ne össz han got a kul tu rá lis 

örök ség vé del mi és a nem zet gaz da sá gi szem pon tok kö zött.456 

A ja vas lat össze fog lal ta a pró ba fel tá rás le het sé ges cél ja it, és a ko ráb bi sza bá lyo -

zást ki egé szí tet te az zal a kí vá na lom mal, hogy a pró ba fel tá rás egyik alap fe la da ta  

a meg elő zőfel tá rás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa le gyen. A tör vény ja vas lat ezért  

a pró ba fel tá rást kö te le ző en a meg elő zőfel tá rás előtt el vég zen dő mun ka fá zis sá 

nyil vá ní tot ta, így a tel jes be ru há zás mind idő ben, mind anya gi ak ban ter vez he tőb -

bé, ki szá mít ha tób bá vált. Ha ko ráb bi fel tá rás, il let ve más írá sos, ké pi, tér ké pi, mű -

sze res do ku men tá ció alap ján tel je sen is mert a fel tá ran dó le lő hely ré gé sze ti fe dett -

sé ge, a KÖH dön té se nyo mán már nincs szük ség pró ba fel tá rás ra, rög tön el vé gez he tő 

le het a meg elő zőfel tá rás.457 

A ter ve zet ben lé nye ges vál to zás a ko ráb bi ak hoz ké pest a ré gé sze ti meg fi gye lés 

in téz mé nyé nek be ve ze té se. A ré gé sze ti meg fi gye lés már a ré gé sze ti érin tett ség 

mér té ké nek meg ha tá ro zá sát kö ve tő le he tő ség (szin tén a meg elő zőfel tá rás ke re tei 

kö zött), ame lyet a KÖH jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben ír hat elő. Jel lem -

ző en ilyen in téz ke dés re ak kor ke rül het sor, ha a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján 

fel té te lez he tő, hogy az adott ré gé sze ti le lő he lyen a ré gé sze ti örök ség ele mei kü lön -

bö ző okok mi att rész le ge sen, ke vés sé vagy egyál ta lán nem for dul nak elő. Ilyen kor 

a ré gész a te re pen fi gye lem mel kí sé ri a mun ká la to kat, és el vég zi a szük sé ges ré gé -

sze ti szak fe la da to kat, az eset le ge sen ész lel he tő ré gé sze ti je len sé gek do ku men tá lá -

sát, ez ál tal a be ru há zás ré gé sze ti te vé keny ség re for dí tan dó össze ge, il let ve a ré gé -

sze ti be avat ko zás ide je szin tén szá mot te vő en csök kent he tő.458 

Szin tén a ter ve zet ben meg fo gal ma zott új elem lett a fel tá rá sok ön kén tes fi nan -

szí ro zá sá nak mód ja, amely a ré gé sze ti le lő he lyen kí vü li föld mun ka ese tén a meg -

elő zőfel tá rás ra vo nat ko zó szer ző dés kö tés sze rin ti ön kén te sen vál lalt le he tő ség.  

A vál toz ta tás nak az a cél ja, hogy ki kü szö böl hes se az eset le ges men tőfel tá rás okoz -

ta ké se del me ket. Ez a ren del ke zés az elő ter jesz tő sze rint kü lö nö sen az inf rast ruk -

tu rá lis be ru há zá sok (pél dá ul au tó pá lya-be ru há zá sok) ese tén je len te ne előnyt, mi vel 

itt va ló szí nű sít he tő leg in kább a men tőfel tá rá sok olyan nagy ará nyú mér té ke, amely 

a be ru há zás el hú zó dá sát ered mé nyez he ti.459 

A ré gé sze ti örök ség em lé kei kö zül bi zo nyos ele me ket a ré gé sze ti ása tás so rán 

fel tár nak, és a fel tá rás után meg őr zen dő nyo muk nem ma rad. Más ese tek ben ma -

ra dan dó anyag ból épí tett em lé ke ket tár nak fel. Ezek ese té ben min dig szak ma i lag 

meg ala po zott dön tést kell hoz ni a fel tárt em lé kek to váb bi sor sá ról (pél dá ul a vissza -

te me tés, el fe dés, ki eme lés mód ja, a rá épít he tő ség, kon zer vá lás, be mu ta tás le he tő -

sé ge, il let ve vég ső eset ben el bon tás). A fő tö rek vés to vább ra is az ma radt, hogy  

a be ru há zá sok után se sze gé nyed jen a nem ze ti kul tu rá lis örök ség, an nak mi nél na -
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456   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 82–83. 
 
457   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: FÜ LÖP: i. m. (2010), 79–80., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 83. 
 
458   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 83. 
 
459   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 83–84. 



gyobb ré szét lát has sa a nagy kö zön ség (biz to sít va le gyen a ré gé sze ti fel tá rómun ka 

tár sa dal mi hasznosulása).460 

A ja vas lat az örök ség vé del mi ha tó ság en ge dé lyé hez kö töt te a te rep ren de zé si 

mun ká kat, te kin tet tel ar ra, hogy ez a te vé keny ség kont roll nél kül ko mo lyan ve szé -

lyez te ti a ré gé sze ti le lő he lye ket.461 

Fon tos újí tás volt a tör vény ja vas lat ban a szak ha tó sá gi jog kör ki ter jesz té se a ré -

gé sze ti vé dő öve ze tek re is, hi szen eze ken a te rü le te ken fo ko zot tan le het szá mí ta ni 

a ré gé sze ti örök ség elő ke rü lé sé re.462 

 

 

Ki sik lás a ma gyar mú ze um ügy ben: a 21/2007. (III. 26.) OKM ren de let 
 

2005-ben még úgy tűnt, hogy a ma gyar ré gé sze ti örök ség vé de lem mú ze u mi ke re tek 

kö zött ki egyen sú lyo zot tan és pél da ér té kű en mű köd het. A be ru há zói ol dal azon ban 

nyil ván va ló an nem nyu go dott be le eb be a sta tus quóba, csak a meg fe le lő al kal mat 

vár ta ar ra, hogy a ré gé sze ti örök ség vé de lem és a mú ze u mok ér dek ér vé nye sí tő ere -

jét meg tör je, szem pont ja it hát tér be szo rít sa. Az el len tá ma dás ra ked ve ző al kal mat  

a 2006-os év ön kor mány za ti vá lasz tá si ered mé nye szol gál tat ta, hi szen a kor mány zó 

Ma gyar Szo ci a lis ta Párt csú nyán vissza szo rult a hely ha tó sá gok ban, mi köz ben az 

ak kor el len zé ki Fidesz a leg több he lyen több sé get tu dott sze rez ni. A ré gé sze ti örök -

ség vé de lem fel tá ró in téz mé nye i nek több sé gét – a me gyei mú ze u mo kat – a me gyei 

ön kor mány za tok tar tot ták fenn és mű köd tet ték. A kul tu rá lis kor mány zat szá má ra 
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460   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 84. 
 
461   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 84. 
 
462   T/15888. szá mú tör vény ja vas lat. Ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 84. 

3. táblázat: 
Feltárási jogosultak (2001–2007) 

(Kulturális törvény 45. § [4] bek. b) pont, Régi feltárási rendelet 2., 14–15. §)

Tervásatás                                                                           Próba- és megelőzőfeltárás          Mentőfeltárás 

1.   Magyar Nemzeti Múzeum                                         illetékes (megyei) múzeum           illetékes (megyei) múzeum 

2.  illetékes (megyei) múzeum 

3.  régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum 

4.  régészeti tanszékkel rendelkező egyetem 

5.  MTA Régészeti Intézete 

6.  örökségvédelmi intézmények 
     (ÁMRK, KÖH, MÁG) 



ez pe dig azt je len tet te, hogy a ré gé szet pénz ügyi for rá sa it fel hasz ná ló in téz mény -

rend szer vég le ge sen ki csú szott a ke zé ből, és az el len té tes po li ti kai ol dal el len őr zé se 

alá ke rült. A vá lasz lé pés nem ké sett soká ig: 2007 már ci u sá ban Hiller Ist ván ok ta tá si 

és kul tu rá lis mi nisz ter mó do sí tot ta a ré gé sze ti fel tá rá sok rend jét sza bá lyo zó mi -

nisz te ri ren de le tet, és meg kezd te a me gyei mú ze u mok be ru há zás előt ti ré gé sze ti 

fel tá rá sok ból tör té nő ki szo rí tá sát, gya kor la ti lag ren de le ti úton fel szá mol ta a gyűj -

tő te rü le ti el vet. Új, köz pon ti fel tá ró in téz ményt ho zott lét re a ré gé sze ti szak szol gá -

lat ként elhíresült Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá la tot (a to váb bi ak ban: 

KÖSZ). A mi nisz ter a vál toz ta tást a be ru há zá sok fel gyor su lá sá val, nem zet kö zi pél -

dák kal és né hány (de ál ta lá nos nak nem te kint he tő), va ló ban ne ga tív meg íté lé sű 

feltá rá si eset tel in do kol ta meg. Az egyez te tés re ki kül dött elő ter jesz tés tény ként 

álla pí tot ta meg: „A ré gé szet a gaz da sá gi fej lő dés kö vet kez té ben az el múlt év ti zed ben 

tu do mány ból nagy részt szol gál ta tó i par rá vált. Egy komp lex átstrukturálási fo lya mat 

megin dí tá sa el ke rül he tet len, mely nek cél ja ket tős: a szol gál ta tói jel leg szer ve ze ti struk -

tú rá já nak ki ala kí tá sa mel lett – rész ben en nek tu da tos le vá lasz tá sá val – a szak ma i -

sá got, a ré gé szet tu do má nyos sze re pét kell meg erő sí te ni.”463 

A mi nisz te ri ren de let mó do sí tá sa az egyes fo gal mak pon to sí tá sán, il let ve új fo -

gal mak be ve ze té sén túl a nagy be ru há zá sok fel tá rá si jo gát sza bá lyoz ta új ra: egy fe lől 

lét re hoz ta a ré gé sze ti szak szol gá la tot (KÖSZ) or szá gos il le té kes ség gel és a nagy be -

ru há zá sok ra ki ter je dő ha tás kör rel, más részt az örök ség vé del mi jog ba be ve zet te  

a nagy be ru há zás fo gal mát, amely alatt a NIF Zrt. ál tal és Vá sár he lyi-terv ke re té ben 

meg va ló su ló 100 mil lió Ft ér ték ha tár fe let ti, il let ve az 1,5 Mrd Ft-ot meg ha la dó 

beru há zást (ké sőbb: 500 mil lió Ft) kel lett ér te ni.464 
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463   L. SI MON Lász ló: Mú ze um, könyv tár, le vél tár, mű ve lő dé si köz pont. A kul tu rá lis em lé ke zet dü le de ző me gyei 
bás tyá i ról = uő: Ver seny hát rány. A (kul túr)po li ti ka fog sá gá ban. [Bp.], Kor társ Ki a dó, [2007], 83–87., uő: 
Ki fi gyel a ma gyar kul tú rá ra? A má so dik Gyurcsány-kor mány el ső évé nek kul tu rá lis igaz ga tá si, kul tú ra -
fi nan szí ro zá si te vé keny sé gé ről = uo. 67–70., uő: A bot rá nyok éve. A má so dik Gyurcsány-kor mány má so dik 
évé nek kul tu rá lis po li ti ká já ról = uő: A ró mai sze kér. Kul tu rá lis po li ti ka – po li ti kai kul tú ra. Bp., Rá ció Ki a dó, 
2010, 37–38., uő: El vesz te ge tett évek. A Gyurcsány–Bajnai-kor mány négy évé nek kul tu rá lis po li ti ká já ról 
= uo. 82–84., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8., VÖL GYE SI Or so lya: El te me tett örök ség (A ré gé sze ti örök ség -
vé de lem jog sza bá lyi kör nye ze té nek át ala ku lá sa) = Opus mixtum 2., 2013, 6–8. Az elő ter jesz tés: „Elő ter -
jesz tés a ré gé sze ti le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti le lő hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról”, ok ta tá si és kul tu rá lis 
mi nisz ter, 2007. feb ru ár. 21., a vé le mé nye zé si ha tár idő: 2007. feb ru ár 26. (http://www.nefmi.gov.hu/ 
le tolt/elekt ro ni kus_ugyintezes/regesz_ter ve zet_070221.pdf, utol só le töl tés: 2016.07.16.) Az elő ter jesz -
tés ben ol vas ha tó ér ve lést is mé tel te meg egy év vel ké sőbb is a KÖSZ meg bí zott fő igaz ga tó ja: VI RÁ GOS 
Gá bor: Elő se gí ti-e a ré gé sze ti mun kát a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá lat (KÖSZ) meg ala ku lá sa? – 
Igen = MúzeumCafé, 2008, 1. sz., 16. El len té tes vé le ményt kép vi selt a Ma gyar Ré gész Szö vet ség el nö ke: 
JANKOVICH-BÉSÁN Dé nes: Elő se gí ti-e a ré gé sze ti mun kát a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá lat 
(KÖSZ) meg ala ku lá sa? – Nem = MúzeumCafé, 2008, 1. sz., 17. Hiller Ist ván (1964): tör té nész, egye te mi 
do cens, a Ok ta tá si Mi nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká ra (2002–2003), nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz -
te re (2003–2005), ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (2006–2010), or szág gyű lé si kép vi se lő (2002–). Ld.: 
http://www.par la ment.hu/aktiv-kepviseloi-nevsor?p_auth=R4929iDy&p_p_id=pairproxy_WAR_pair -
proxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_ 
id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pair 
Action=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_kpv.kepv_adat%3Fp_azon%3Dh026%26p_stilus%3D%26p_head%3D, 
(utol só le töl tés: 2018.07.21.) 

 
464   L. SI MON: Ki fi gyel a ma gyar kul tú rá ra? i. m. (2007), 68–69., L. SI MON: Mú ze um, könyv tár, le vél tár, műve -

lő dé si köz pont, i. m. (2007), 84–85., FÜ LÖP: i. m. (2010), 90–91., GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8., VÖL GYE SI: 
i. m. (2013), 6. 



Az elő ter jesz tés ugyan ak kor he lye sen és mind má ig ér vé nye sen mu ta tott rá arra, 

hogy: „Je len leg nincs köz pon ti lag meg ha tá ro zott egy sé ges nem ze ti ré gé sze ti stra té gia, 

hi ány zik az egy sé ges szem lé let, nin cse nek egy sé ges, vagy leg alább egymással kom -

pa ti bi lis do ku men tá ci ós, nyil ván tar tá si és fel dol go zá si rend sze rek. Az in kom pa ti bi lis 

rend sze rek ből kö vet ke ző en az or szá gos köz hi te les nyil ván tar tás sem le het ha té ko nyan 

mű kö dő ké pes, ami a pre ven tív be avat ko zá sok elég te len sé gét okoz za. A nagy be ru há -

zá sok ból szár ma zó ha tal mas tö me gű le let anyag és do ku men tá ció egy sé ges nem ze ti 

örök ség ként va ló ke ze lé sét te hát meg kell ol da ni. Ugyan csak meg ol dás ra vár a jo gi 

sza bá lyo zás mi att kü lön bö ző stá tu sú ré gé sze ti ob jek tu mok, te hát a ré gé sze ti örök ség 

va la mennyi ele mé nek egy sé ges ke ze lé se. A nagy be ru há zá sok – a jel le gük ből adó dó an 

– sok szor több köz igaz ga tá si egy ség te rü le tét érin tik, ami a je len sza bá lyo zás mi att 

több mu ze á lis in téz mény il le té kes sé gét je len ti, ez pe dig sok szor el té rő fel tá rá si mód -

sze re ket és szín vo na lat ered mé nyez a ré gé sze ti mun ká ban. Ilyen hely zet ben a ha té -

kony szak mai és pénz ügyi fe lü gye let gya kor la ti lag meg old ha tat lan. Ezért szük sé ges 

egy egy sé ges szak mai kon cep ci ón nyug vó, egy sé ges nor ma rend szer sze rin ti, köz pon ti -

lag szer ve zett és or szá go san ko or di nált el já rás rend és irá nyí tás meg al ko tá sa.”465 

Ab ban ta lán a ré gé sze ti szak ma több sé ge is egyet ér tett, hogy köz pon ti ko or di ná -

ci ó ra nagy szük ség len ne, azon ban Hiller Ist ván ehe lyett a tel jes ko ráb bi rend szert 

szá mol ta fel, és ál lí tot ta he lyé be az új szer ve ze tet. 2010-ig a KÖSZ na pi szin ten 

állí tot ta elő az újabb és újabb bot rá nyo kat, így tál cán kí nál ta fel a par la men ti el len -

zék nek az in ter pel lá ci ós té má kat. Mi köz ben a mi nisz té ri um szak mai ve ze té se is fel -

is mer te, hogy a hely zet tart ha tat lan, és azt mi e lőbb kon szo li dál ni kel le ne, a vál toz -
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465   „Elő ter jesz tés a ré gé sze ti le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti le lő hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is -
me ré sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let mó do sí tá sá ról”, ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter, 2007. feb ru ár. 21., a vé le mé nye zé si ha tár idő: 2007. feb ru ár 26. (http://www.nefmi. 
gov.hu/le tolt/elekt ro ni kus_ugyintezes/regesz_ter ve zet_070221.pdf, utol só le töl tés: 2016.07.16.) 

4. táblázat: 
Feltárási jogosultak (2007–2010) 

(Kulturális törvény 45. § [4] bek. b) pont, Régi, módosított feltárási rendelet 

2., 14., 14/B., 15. §)

Tervásatás                                                                           Próba- és megelőzőfeltárás          Mentőfeltárás 

1.   Magyar Nemzeti Múzeum                                         1. illetékes (megyei)                         illetékes (megyei) múzeum 

2.  illetékes (megyei) múzeum                                      
   múzeum: beruházás esetén

 

3.  régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum       2. KÖSZ: nagyberuházás 

4.  régészeti tanszékkel rendelkező egyetem         
    esetén

 

5.  MTA Régészeti Intézete 

6.  örökségvédelmi intézmények 
     (MNG, KÖH, KÖSZ) 



ta tás ra irá nyu ló tö rek vé se ik rend re zá tony ra fu tot tak a mi nisz ter ka bi net jé nek 

merev, po li ti kai szem ben ál lá sán.466 

A saj tó ban meg je lent hír adá sok, a par la men ti in ter pel lá ci ók és írás be li kér dé sek, 

a par la ment kul tu rá lis és saj tó bi zott sá ga el len őr ző al bi zott sá gá nak ülé sén el hang -

zot tak, va la mint a KÖH mun ka tár sai ál tal fo lya tott hely szí ni szem lék jegy ző köny -

vei, il let ve a KÖSZ ál tal köz zé tett díj sza bá si táb lá zat alap ján úgy tűnt, hogy a lét -

re ho zás kor meg ígért, kí vánt célt a szer ve zet nem tud ta el ér ni, az az nem lett sem 

szak sze rűbb, sem ha té ko nyabb, sem ol csóbb, sem gyor sabb, mint a fe la da tot ko -

ráb ban el lá tó me gyei mú ze u mok.467 

A fen ti ren de let mó do sí tás – so kak ál lás pont ja sze rint – sér tet te az Ötv. és a kul -

tu rá lis tör vény már idé zett ren del ke zé se it, mert a ré gé sze ti fel tá rá sok, a do ku men -

tá lás és a fel dol go zás jo gá nak je len tős ré szét a fen ti tör vé nyek ben ne ve sí tett jo go -

sul tak he lyett a tör vé nyek ben nem sze rep lő új in téz mény nek ad ta át, ez pe dig nem 

te kint he tő más nak, mint a vég re haj tá si jog sza bály al ko tá sá ra vo nat ko zó tör vé nyi 

fel ha tal ma zás, va la mint a jog al ko tá si tör vény meg sér té sé nek. Ma gya rán: a ren de let -

mó do sí tás a ré gé sze ti szak szol gá lat fel ál lí tá sá val és ha tás kö ré nek meg ha tá ro zá sá -

val, a ré gé sze ti te vé keny ség gel kap cso la to san tör vény ben biz to sí tott ha tás kö rö ket 

vont el a me gyei mú ze u mok tól. Fon tos to váb bá meg je gyez ni, hogy a Kötv. a meg -

elő ző fel tá rás sal kap cso lat ban nem tett kü lönb sé get a be ru há zás nagy ság rend je 

alap ján ab ban a te kin tet ben, hogy a fel tá rást ki vé gez ze, il let ve a fel tá rás ra vo nat -

ko zó an a tör vény ál tal kö te le ző vé tett szer ző dést ki kös se a be ru há zó val. Min den 

eset ben a fel tá rást az vé gez het te, aki a szer ző dés meg kö té sé re jo go sult és egy ben 

kö te les is volt.468 
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466   Ld. pl. Szűcs La jos (1964) (Fidesz) írás be li kér dé sét, ame lyet „Ho gyan pusz tul ha tott el nem ze ti örök sé -
günk Dabason?” cím mel Hiller Ist ván hoz in té zett 2008. szep tem ber 24-én (http://www.par la ment.hu/ 
irom38/06358/06358.pdf, utol só le töl tés: 2016.07.16.). A le het sé ges mo del lek ről a KÖSZ ve ze tői vi -
szony lag ké sőn, 2008-ban tet tek köz zé ta nul mányt: BELÉNYESY Ká roly – VI RÁ GOS Gá bor: A ré gé szet 
az ez red for du ló után: a ré gé szet he lye és sze re pe a 21. szá za di fej lett pi ac gaz da ság ban és a tu dás ala pú 
tár sa da lom ban. Al ter na tív le he tő sé gek a ré gé sze ti fe la dat el lá tás ban: egy eu ró pai kör út ta pasz ta la tai = 
Archaeologiai Ér te sí tő, 2008, 273–289. A ré gi fel tá rá si ren de let újabb mó do sí tá sa töb bek kö zött azért 
is ke rült na pi rend re, mert a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ko moly ag gá lyo kat fo gal ma zott meg a 2007-es 
mó do sí tás ra vo nat ko zó an: VÖL GYE SI: i. m. (2013), 7. 2010 már ci u sá ban egy szak mai kon fe ren ci án  
a KÖSZ to váb bi sor sá nak há rom for ga tó köny vét vá zol tuk fel: köz pon to sí tás (I.), franchise (II.), res ta u -
rá ció (III.) („Kon fe ren cia a ré gé sze ti örök ség vé de lem ről és a mú ze u mok sze rep vál la lá sá ról.” Pes ti Vár me -
gye há za, 2010. már ci us 1.). Az egyes for ga tó köny vek ről: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 9–10. 

 
467   GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8., VÖL GYE SI: i. m. (2013), 7. A par la men ti írás be li kér dé sek, to váb bi saj tó -

ada tok kal ko ráb ban ol vas ha tó ak vol tak az aláb bi lin ken, pár éve – is me ret len ok ból – „el tűn tek”: 
http://www.zmmi.hu/gm/MMISZ.htm. Az el ső írás be li kér dést Szűcs La jos (Fidesz) nyúj tot ta be Hiller 
Ist ván hoz „Örök ség vé de lem: együtt mű kö dés vagy Felhőkakukkvár?” cím mel 2007. már ci us 12-én 
(http://www.par la ment.hu/irom38/02493/02493.pdf, utol só le töl tés: 2016.07.16.). A kul tu rá lis és saj -
tó bi zott ság el len őr ző al bi zott sá gá nak ülé sé re 2009. má jus 12-én ke rült sor (jegy ző könyv: A/284-
1/2009). A KÖSZ ve ze té se – ér zé kel ve a jo gos és meg ala po zott kri ti kát – éven te be szá mo lót tett köz zé, 
az utol sót 2010-ben: Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá lat 2008. Tá jé koz ta tó a K.Ö.SZ. 2008. évi 
tevé keny sé gé ről. Szerk. CSORNAY Boldizsár – SIKLÓDI Csil la, Bp., 2009., Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak -
szol gá lat 2009. Tá jé koz ta tó a K.Ö.SZ. 2009. évi te vé keny sé gé ről. Szerk. CSORNAY Boldizsár – SIKLÓDI 
Csil la, Bp., 2010. 

 
468   VÖL GYE SI: i. m. (2013), 6. Eze ket az el ve ket rész le te sen ki fej tik az Al kot mány bí ró ság hoz kü lön bö ző 

me gyei ön kor mány za tok ál tal be nyúj tott in dít vá nyok: Pest Me gye Ön kor mány za tá nak Köz gyű lé se 
(807/B/2007), Fe jér Me gye Ön kor mány za tá nak Köz gyű lé se (833/B/2007), Tol na Me gye Ön kor mány za -
tá nak Köz gyű lé se (1225/B/2007), Bács-Kis kun Me gye Ön kor mány za tá nak Köz gyű lé se (1276/B/2007), 
ld.: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8. 
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5. táblázat: 
A magyar régészeti örökségvédelem intézményrendszere (1929–2010)

                                          1929–1949                      1949–1963                      1963–1997                      1997–2001                      2001–2012 

központi                 OMGY /                            MMOK /                           Művelődésügyi             KÖI                                   KÖH 
(irányító)               MNM*                              Népművelési                 Minisztérium 
hatóság                                                           Minisztérium                (Kulturális 
                                                                           Művelődésügyi             Minisztérium, 
                                                                           (Minisztérium)**         Művelődési és 
                                                                                                                     Közoktatási 
                                                                                                                     Minisztérium) 

engedélyező         OMGY /                            MMOK /                           Művelődésügyi             KÖI                                   KÖH 
szerv                       MNM*                              Népművelési                 Minisztérium 
                                 Tanácsa                          Minisztérium                vagy az MTA / 
                                                                           (Művelődésügyi           ÁB*** 
                                                                           Minisztérium)**             

véleményező        Országos                                                                  ÁB                                     ÁB                                     ÁB 
testület                  Régészeti 
                                 Szakbizottság 

feltárási                 1. MNM                            1. MMOK                          1. múzeumok                 1. MNM                            1. MNM 
jogosultak             2. Budapest                   2. közgyűjtemény        2. régészettel               2. területileg                 2. illetékes 
                                     székesfőváros         3. intézmény                     foglalkozó                     illetékes                        (megyei) múzeum 
                                     múzeumai                 4. szaktudós                     tudományos                 régészeti                   3. régészeti 
                                 3. Tanács által                                                            intézetek                       gyűjtőkörrel                 gyűjtőkörrel 
                                     jóváhagyott             /                                        3. OMF                                 rendelkező                   rendelkező 
                                     gyűjtőterületű         **:                                         (OMvH)                           múzeum                        múzeum 
                                     közgyűjtemény       1. közgyűjtemény                                                  3. régészeti                   4. régészeti 
                                 4. tudományos             2. intézmény                                                               tanszékkel                    tanszékkel 
                                     intézet                       3. szaktudós                                                                rendelkező                   rendelkező 
                                 5. tudós                                                                                                                  egyetem                        egyetem 
                                                                                                                                                               4. MTA RI                        5. MTA RI 
                                                                                                                                                               5. OMvH                          6. örökségvédelmi 
                                                                                                                                                                                                             intézmények 
                                                                                                                                                                                                             (KÖH, ÁMRK/KÖSZ, 
                                                                                                                                                                                                             MÁG/MNG)

* 1934-től    ** 1953-tól    *** 1981-től 
 
Rövidítések: 
ÁB = Ásatási Bizottság 
ÁMRK/KÖSZ = Állami Műemlék-helyreállítási 
     és Restaurálási Központ/ Kulturális Örökségvédelmi 
     Szakszolgálat 
BTM = Budapesti Történeti Múzeum 
KÖH = Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
KÖI = Kulturális Örökség Igazgatósága 

MÁG/MNG = Műemlékek Állami Gondnoksága/ 
     Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
MMOK= Múzeumok és Műemlékek Országos Központja 
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 
MTA = Magyar Tudományos Akadémia 
MTA RI = Magyar Tudományos Akadémia 
     Régészeti Intézete 
OMF/OMvH = Országos Műemlékvédelmi 
     Felügyelőség/Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
OMGY = Országos Magyar Gyűjteményegyetem



Az Al kot mány bí ró ság 2008. szep tem ber 1-jén – egy má sik in dít vány kap csán – 

a fel tá rá si jog szem pont já ból négy fon tos kér dés ben is re le váns dön tést ho zott. 

Egy részt ki mond ta, hogy az tör vé nyi ren del ke zés, amely ki zár ja ré gé sze ti le le ten 

ma gán sze mély tu laj don szer zé sét, nem al kot mány el le nes, az az meg erő sí tet te a ré -

gé sze ti le le tek ál la mi tu laj don jo gát. Más részt le szö gez te, hogy a fel tá rá si költ ség 

nem köz te her (az az nem adó), nem az ál la mi költ ség ve tés be vé te le, ha nem a fel tá -

rást vég ző in téz ményt il le tő be vé tel. Har mad részt a fen ti ek ből azt ve zet te le, hogy 

a fel tá rá si költ ség nek nem kell ará nyos nak len nie a be ru há zó jö ve del mi és va gyo ni 

vi szo nya i val: ne ki a te vé keny ség költ sé ge it kell meg té rí te nie. Ne gyed részt meg ál -

la pí tot ta, hogy a fel tá rá si szer ző dés nem köz jo gi jel le gű, ha nem pol gá ri jo gi jog vi -

szony, amely nek ér vé nyes sé gé hez ha tó sá gi jó vá ha gyás szük sé ges.469 

2010 ele jé re vi lá gos sá vált, hogy bár mi lyen po li ti kai dön tés is szü le tik a ré gé -

sze ti örök ség vé de lem kap csán, há rom do log nem ke rül he tő meg. Egy részt szük sé ges 

lesz a nagy be ru há zás pon tos, le he tő leg nem be ru há zá si össz ér ték hez kap cso ló dó 

meg ha tá ro zá sa. Más részt tör vé nyi szin ten új ra kell sza bá lyoz ni a fel tá rá si jo go sult -

sá got. Har mad részt na gyon kí vá na tos a le le tek tu laj don jo gá val kap cso la tos sza bá -

lyo zást pon to sí ta ni, a szük sé ges tulajdonátruházási gya kor la tot mi e lőbb ki ala kí -

tani.470 

 

 

Exkurzus 
 

A 2009-es év jog al ko tá sá nak új ered mé nye volt – az el lá tott köz szol gál ta tás ke res -

letori en tált és ver seny ké pes jel le ge, va la mint a költ ség ve té si szerv szak mai au to -

nó mi á ja alap ján – a köz in té zet-be so ro lás meg te rem té se (a Ma gyar Köz tár sa ság 

2010. évi költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2009. évi 

CIX. tör vény), és ezen be so ro lás mú ze u mok ra tör té nő al kal ma zá sa: köz in té zet ként 

kel lett be so rol ni az or szá gos mú ze u mo kat (ki vé ve a Semmelweis Orvostörténeti 

Mú ze u mot, Könyv tá rat és Le vél tá rat, va la mint a Had tör té ne ti Mú ze u mot), to váb bá 

köz in té zet ként le he tett be so rol ni a me gyei mú ze u mot (ha an nak szer ve ze té hez 

több, a me gye köz igaz ga tá si te rü le tén mű kö dő mú ze um tar to zott), il let ve a fő vá ros 

vagy me gyei jo gú vá ro sok ál tal fenn tar tott mú ze u mot stb. (23. §). A köz in té zet-köz -

gyűj te mény szá má ra az irá nyí tószerv éves be vé te li kö ve tel ményt ál la pí tott meg, 

köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az ál lam ház tar tá sért fe le lős mi nisz ter rel 

egyet ér tés ben. Amennyi ben a köz in té zet-köz gyűj te mény a be vé te li kö ve tel ményt 

egymást kö ve tő há rom éven ke resz tül nem tel je sí tet te, az azt kö ve tő év től a köz -

in téz mé nyek gaz dál ko dá sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kö te les al kal -

maz ni. A rö vi de sen ha tá lyon kí vül he lye zett sza bá lyo zás már sem mi fé le ér de mi 

hatást nem tu dott ki vál ta ni (egyes gaz da sá gi és pénz ügyi tár gyú tör vé nyek meg al -

ko tá sá ról, il let ve mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi XC. tör vény 66. § [1] c) pont). 
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469   427/B/2006. AB ha tá ro zat, ld. még: GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8. 
 
470   Uo., 10. 



A köz in té zet-be so ro lás gyors el tör lé se át ve zet ben nün ket a 2010 után kez dő dött 

mú ze u mi jog al ko tás fo lya ma tá hoz. Mi vel mo nog rá fi ám nak nem cél ja en nek rész le -

tes tár gya lá sa, a to váb bi ak ban csak ar ra vál lal koz ha tom, hogy a fo lya ma to kat rövi -

den be mu ta tom. 

2010 nya rán meg szűnt a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá lat (be ol vadt  

a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba, és an nak szer ve ze ti egy sé ge lett Nem ze ti Örök ség -

vé del mi Köz pont el ne ve zés sel). A me gyei mú ze u mok vissza kap ták ása tá sok kal kap -

cso la tos jo ga i kat (a kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény mó -

do sí tá sá ról szó ló 2010. évi LXIX. tör vény), a kul tú rá ért fe le lős mi nisz ter pe dig új 

ása tá si ren de le tet adott ki (a ré gé sze ti le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti lelő -

hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 5/2010. (VIII. 

18.) NEFMI ren de let). 

2011-ben dön tés szü le tett a me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ról: adós sá -

ga i kat és in téz mé nye i ket át vet te az ál lam, így a me gyei mú ze u mok ál la mi tu laj don -

ba és fenn tar tás ba ke rül tek (a me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei 

ön kor mány za ti in téz mé nyek és a Fő vá ro si Ön kor mány zat egyes egész ség ügyi in téz -

mé nye i nek át vé te lé ről szó ló 2011. évi CLIV. tör vény). 

2012-ben hosszú vi ta folyt a vi dé ki mú ze um há ló zat jö vő jé ről, vé gül az az el kép -

ze lés győ ze del mes ke dett, amely a há ló za tot ele me i re bon tot ta, és az egyes mu ze -

á lis in téz mé nye ket az il le té kes te le pü lé si ön kor mány za tok fenn tar tá sá ba ad ta  

(a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről 

szó ló 1997. évi CXL. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2012. évi CLII. tör vény). 

2013-től te hát a vi dé ki mú ze u mok több sé ge – ke vés ki vé tel től el te kint ve (pél -

dá ul a „Vil la Romana Baláca” nem Nemesvámos Ön kor mány za tá nak fenn tar tá sá ba, 

ha nem a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um hoz ke rült) – te le pü lé si ön kor mány za ti in téz -

mény ként mű kö dik. A me gyei há ló za tok egy ko ri irá nyí tó in téz mé nyei, a me gyei 

mú ze u mok, új el ne ve zés sel (me gyei ha tó kö rű vá ro si mú ze um) lát nak el az adott 

me gyé re ki ter je dő mód szer ta ni és szak mai ko or di ná ci ós fe la da to kat. Az év so rán el -

fo ga dott, rész le ges restitúciós tör vényt (egyes tör vé nyek nek a köz gyűj te mé nyek ben 

őr zött, vi ta tott tu laj do nú kul tu rá lis ja vak vissza adá sá val össze füg gő mó do sí tá sá ról 

szó ló 2013. évi CXCV. tör vény) kö ve tő en kü lön kor mány ren de let tel sza bá lyoz ták  

a köz gyűj te mé nyek ben őr zött, vi ta tott tu laj don jo gú kul tu rá lis ja vak vissza adá sá nak 

rend jét (a köz gyűj te mé nyek ben őr zött vi ta tott tu laj do nú kul tu rá lis ja vak vissza adá -

sá nak rend jé ről szó ló 449/2013. [XI. 28.] kor mány ren de let). 

2014-ben jog sza bály ha tá roz ta meg a mú ze u mok éves mun ka terv hez szük sé ges 

szak mai mu ta tó it (a mú ze um, va la mint az or szá gos szak könyv tár és a me gyei könyv -

tár éves mun ka ter vé hez szük sé ges szak mai mu ta tók ról szó ló 51/2014. [XII. 10.] 

EMMI ren de let), va la mint az or szá gos mú ze u mok és az or szá gos szak mú ze u mok ki -

emelt fe la da ta it (az or szá gos mú ze um, az or szá gos szak mú ze um, a nem ze ti könyv tár, 

az or szá gos szak könyv tár és az ál la mi egye tem könyv tá rá nak ki emelt fe la da ta i ról 

szó ló 30/2014. [IV. 10.] EMMI ren de let). 

2015-ben a kul tú rá ért fe le lős mi nisz ter ki ad ta a vár va-várt „re ví zi ós és se lej te -

zé si ren de le tet” (a mu ze á lis in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lő kul tu rá lis ja vak 

re ví zi ó já ról és se lej te zé sé ről szó ló 51/2015. [XI. 13.] EMMI ren de let). 
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A mú ze u mok mű kö dé se szá má ra fon tos ré gé sze ti fel tá rá sok 2012 után újabb 

sza bá lyo zá so kat kap tak (a ré gé sze ti le lő hely és a mű em lé ki ér ték vé det té nyil vá ní tá -

sá ról, nyil ván tar tá sá ról és a ré gé sze ti fel tá rás rész le tes sza bá lya i ról szó ló 80/2012. 

[XII. 28.] BM ren de let, a ré gé sze ti örök ség és a mű em lé ki ér ték vé del mé vel kap cso la -

tos sza bá lyok ról szó ló 393/2012. [XII. 20.] kor mány ren de let, a ré gé sze ti örök ség és 

a mű em lé ki ér ték vé del mé vel kap cso la tos sza bá lyok ról szó ló 39/2015. [III. 11.] kor -

mány ren de let). A ré gé sze ti örök ség vé de lem mel kap cso la tos ha tás kör a kul tú rá ért 

fe le lős mi nisz ter től elő ször a be lügy mi nisz ter hez, majd a Mi nisz ter el nök sé get 

veze tő mi nisz ter hez ke rült. 2015-től be ve zet ték a fel tá rá si in téz mé nyek kö te le ző 

akkreditációját (a nagy be ru há zást meg elő ző ré gé sze ti fel tá rás vég zé sé re jo go sult in -

téz mé nyek és a fel tá rás ban al vál lal ko zó ként részt ve vő szer ve ze tek akk re di tá lá sá nak 

sza bá lya i ról és el já rás rend jé ről szó ló 14/2015. [III. 11.] MvM ren de let), majd ez 2018-

tól meg szűnt. A vál to zá sok el le né re a fel tá rá si jo go sult ság to vább ra is a mú ze u -

mok nál ma radt, sőt a me gyei ha tó kö rű vá ro si mú ze u mok jo go sít vá nyai erő söd tek 

is (a kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény és egyes kap cso ló -

dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2017. évi CLXXXI. tör vény). Az ál lam ál tal el várt 

köz pon ti ré gé sze ti ko or di ná ci ó ért je len leg a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (egyik szer -

ve ze ti egy sé ge, a Ré gé sze ti Örök ség vé del mi Igaz ga tó ság út ján) fe lel. 

2017-től új jog sza bály ren de zi a mú ze u mi mű kö dé si en ge dé lyek ki a dá sá val kap -

cso la tos el já rás sza bá lya it (a mu ze á lis in téz mé nyek mű kö dé si en ge dé lyé ről szó ló 

376/2017. [XII. 11.] kor mány ren de let), va la mint a mu ze á lis in téz mé nyek ben őr zött 

kul tu rá lis ja vak köl csön zé si dí já nak meg ál la pí tá sát, to váb bá az őr zé si he lyé nek 

kije lö lé sé re irá nyu ló el já rást (a mu ze á lis in téz mé nyek ben őr zött kul tu rá lis ja vak köl -

csön zé si dí já ról, va la mint a ki je lö lé si el já rás ról szó ló 377/2017. [XII. 11.] kor mány -

ren de let). 

 

 

Összeg zés 
 

A rend szer vál to zás sal együtt já ró át ala ku lás – az ön kor mány za ti rend szer lét re jöt te, 

a tu do mány po li ti ka cél ja i nak új ra fo gal ma zá sa, a mú ze u mok sze re pé nek vál to zá sa 

– új ága za ti tör vény meg al ko tá sát in do kol ta, de er re csak hosszas elő ké szí tés után, 

a má so dik sza ba don vá lasz tott or szág gyű lés mű kö dé se ide jén ke rült sor.471 

A ki vé te les el já rás ban el fo ga dott kul tu rá lis szak tör vény, a kul tu rá lis ja vak vé del -

mé ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő -

dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény va ló já ban jó val na gyobb te rü le tet, több ága za tot 

fe dett le. Tu laj don kép pen négy ága za ti tör vényt rej tett ma gá ban: egya ránt sza bá -

lyoz ta a kul tu rá lis ja vak és a ré gé sze ti örök ség vé de lem (1), a mú ze um ügy (2) és  

a könyv tár ügy (3), va la mint a köz mű ve lő dés (4) kér dé se it, ezért in do kolt le het egye -

ne sen „kul túr po li ti kai kó dex”-nek ne vez ni. A kul tu rá lis tör vény a klasszi kus örök -

ség vé del mi tri ász ból ket tőt (kul tu rá lis ja vak és ré gé sze ti örök ség vé de lem) együtt 
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471   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 241–245., BUZINKAY: i. m. (2010), 113–114., NAGY: i. m. (2010), 26. 



sza bá lyo zott a mú ze um üggyel. Ez nem pél da nél kü li, sőt meg fe lel a ma gyar ha gyo -

má nyok nak, vi szont hi ány zik a mű em lék ügy, il let ve nem be szél he tünk egy sé ges 

köz gyűj te mé nyi tör vény ről sem, hi szen a mú ze um ügy mel lett csak a könyv tár ügy 

ke rült a kul tu rá lis tör vény be, a le vél tár ügy már 1995-ben önál ló tör vényt ka pott. 

A kul tu rá lis tör vény ugyan ak kor vi lá gos mú ze um ti po ló gi át tar tal ma zott, és vissza -

ál lí tot ta azt a köz jo gi ha gyo mányt, hogy az or szá gos mú ze u mok ala pí tá sa or szág -

gyű lé si ha tás kör be tar to zik.472 

Az ága za ti irá nyí tás ki tel je se dé se ér de ké ben a kul tu rá lis tör vény el fo ga dá sa után 

fo lya ma to san je len tek meg an nak mú ze u mo kat érin tő vég re haj tá si ren de le tei. Ezek 

kö zül a leg fon to sab bak a ré gé sze ti fel tá rá sok ról és az en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 

9/1999. (VII. 16.) NKÖM ren de let, a mu ze á lis in téz mé nyek re vo nat ko zó szak fe lü gye -

let rend jé ről szó ló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM ren de let, a mu ze á lis in téz mé nyek ben 

foly tat ha tó ku ta tás ról szó ló 47/2001. (III. 27.) Korm. ren de let és a mu ze á lis in téz -

mé nyek nyil ván tar tá si sza bály za tá ról szó ló 20/2002. (X. 4.) NKÖM ren de let. Ugyan -

ak kor a szak ma el vá rá sai el le né re mind má ig nem ké szült el az új mú ze u mi ügy rend, 

aho gyan na gyon hi ány zik egy mú ze u mi eti kai kó dex is.473 

A kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény el fo ga dá sa (2001) 

óta az örök ség vé de lem (mű em lék vé de lem, ré gé szet, kul tu rá lis ja vak) ha zánk ban 

önál ló kódexszel ren del ke zik, ez zel le zá rult nak te kint he tő a más fél év szá za dos vi ta 

és bi zony ta lan ság, el vált egymástól a köz gyűj te mény ügy és az örök ség vé de lem 

ága za ti sza bá lyo zá sa. Az örök ség vé del mi tör vény meg te rem tet te az in teg rált örök -

ség vé de lem rend sze rét: meg szün tet te a kü lön bö ző ha tó sá gi, en ge dé lye zé si el já rá -

sok át fe dé se it, mert egy sé ges ke ret be fog lal ta azo kat.474 

2007-ben egy párt po li ti kai okok ból ki adott mi nisz te ri ren de let (21/2007. [III. 

26.] OKM ren de let) sú lyo san meg sér tet te a kul tu rá lis és az örök ség vé del mi tör vény, 

va la mint az ön kor mány za ti tör vény al kot má nyos alap el ve ken nyug vó egy sé ges 

rend sze rét. Ez a ki sik lás a tár gyalt kor szak utol só négy évét be ár nyé kol ta, és sú -

lyos vál sá got idé zett elő a ma gyar mú ze um ügy ben.475
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472   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 241–242., BUZINKAY: i. m. (2010), 113–114., NAGY: i. m. (2010), 26–30. 
 
473   BA LÁZS: i. m. (2008), 31–32., NAGY: i. m. (2010), 29–33. 
 
474   WOLLÁK – ZSIDI: i. m. (2003), 244–247., BUZINKAY: i. m. (2010), 114–115., NAGY: i. m. (2010), 28–30. 
 
475   GYÖNGYÖSSY: i. m. (2010), 8.



X. A fej lő dés to váb bi le het sé ges irá nyai: 
aján lá sok a mú ze u mi jog al ko tás szá má ra 
 

 

Mo nog rá fi ám ban több mint két száz év ma gyar mú ze u mi tör vény al ko tá sát te kin tet -

tem át. Ar ra tö re ked tem, hogy en nek az év szá za dos – és a be avat ko zá si kí sér le tek 

el le né re – még is csak szer ve sen ki fej lő dött rend szer nek min den eré nyét és hi bá ját 

be mu tas sam. Mun kám so rán alap for rás nak vé gig a tör vé nye ket te kin tet tem, kö vet -

kez te té se i met szö ve gük elem zé sé vel és ér té ke lé sé vel fo gal maz tam meg. A ne mes 

ha gyo má nyok kö te lez nek, kü lö nö sen ak kor, ha azok ered mé nye sek vol tak: Eu ró pa 

egyik jól sza bá lyo zott, a vizs gált idő szak nagy ré szé ben ha té ko nyan mű kö dő mú -

ze u mi rend sze rét ered mé nyez ték. Az aláb bi ak ban az ezen ha gyo má nyok alap ján 

meg fo gal ma zott né hány ja vas la to mat sze ret ném is mer tet ni. 

 

 

Jog al ko tá si ja vas la tok 
 

1. Más szak te rü le tek hez ha son ló an a mú ze um ügy ese té ben is fel me rül(t) az igény, 

hogy az alap ve tő sza bá lyo kat önál ló mú ze u mi tör vény be fog lal ják össze. Az el múlt 

több év szá zad so rán er re még tény le ge sen nem ke rült sor, de 1995-ben a köz gyűj -

te mény ügy egy sé ge is mét meg szűnt: a le vél tár ügy kü lön, mi köz ben a könyv tár- és 

a mú ze um ügy vi szont kö zös tör vényt ka pott. A még min dig ha tá lyos 1997-es tör -

vény meg érett a ha tá lyon kí vül he lye zés re, az eb ben az eset ben kö vet ke ző jog al -

ko tás so rán in do kolt le het kü lön könyv tá ri és kü lön mú ze u mi tör vény el fo ga dá sa. 

 

2. A mú ze u mi te rü let jog sza bá lyi hi e rar chi á ja – amint lát tuk – 2007-ben meg tört. 

En nek el ke rü lé se ér de ké ben cél sze rű len ne új ra gon dol ni, hogy mely kér dé se ket mi -

lyen szin tű jog sza bály ban kell ren dez ni. Az alap el vek és az alap ve tő jo go sult sá gok, 

va la mint kö te le zett sé gek tör vé nyi szin tű sza bá lyo zást igé nyel nek, míg a rész let -

sza bá lyo zá sok, a vég re haj tás kér dé sei a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott 

kor mány ren de let be, az el já rá si sza bá lyok pe dig mi nisz te ri ren de let be ke rül het nek. 

Pél dá ul a mú ze u mi ku ta tás hoz va ló alap ve tő jo got a tör vény, a jog gya kor lá sá nak 

rész let sza bá lya it kor mány ren de let, a ku ta tá si en ge dély ki a dá sa kap csán kö ve ten dő 

el já rá si sza bá lyo kat mi nisz te ri ren de let ál la pít hat ná meg. Má sik eset ben a mú ze um -

ti po ló gi át, va la mint az ala pí tás és a meg szün te tés alap kér dé se it a tör vény ha tá roz -

(hat )ná meg, az egyes mú ze um tí pu sok ra vo nat ko zó elő írá so kat, az ala pí tás és a meg -

szün te tés fo lya ma tát a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let, 

míg a mú ze u mi mű kö dé si en ge dély ki a dá sá val kap cso la tos el já rás jo gi sza bá lyo kat 

mi nisz te ri ren de let ír hat ná elő stb. 

 

3. Több mint két száz éves ma gyar köz jo gi ha gyo mány, hogy az or szá gos mú ze u mok 

ala pí tá sa (il let ve ala pí tá sá nak jó vá ha gyá sa) or szág gyű lé si ha tás kör. A XIX. szá zad -

ban ki ala kult gya kor lat a XX. szá zad ban új for mát öl tött: a nem ze ti nagy köz gyűj -

te mé nye ket kü lön tör vény ben so rol ták fel. Ez a gya kor lat 1949 után meg vál to zott: 
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bár ele in te fon tos nak érez ték az ága za tot sza bá lyo zó leg ma ga sabb szin tű jog sza -

bály ban az or szá gos mú ze u mok té te les fel so ro lá sát, ké sőbb ele gen dő nek tar tot ták 

a fel so ro lás mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat tal tör té nő köz zé té te lét. 1997-ben az új ága -

za ti tör vény vissza tért a ré gi gya kor lat hoz, és egyik mel lék le té ben is mét fel so rol ta 

az or szá gos mú ze u mo kat, ez ál tal az or szá gos mú ze um ala pí tá sa tör vé nyi fel ha tal -

ma zás sal, il let ve jó vá ha gyás sal tör tén he tett. Idő köz ben ezt a mel lék le tet tö röl ték. 

Az előb bi ek, va la mint az or szá gos mú ze u mok je len tő sé ge alap ján in do kolt nak tart -

juk a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en az or szág gyű lé si jó vá ha gyás gya kor la tá nak új -

bó li vissza ál lí tá sát, va la mint an nak meg ha tá ro zá sát, hogy or szá gos mú ze u mot mely 

szer vek (pél dá ul mi nisz té ri u mok) tart hat nak fenn. A tér sé günk ben ta pasz tal ha tó nem -

zet kö zi ten den ci ák is in do kol ják ezt a fel ve tést: a szom szé dos Auszt ri á ban a nagy 

ál la mi (szö vet sé gi) köz gyűj te mé nyek hely ze tét kü lön tör vény ren de zi, ez a jog sza -

bály ne ve sít ve fel is so rol ja az egyes in téz mé nye ket.476 Min dezt to vább gon dol va  

a szük sé ges kont roll ér de ké ben meg fon to lan dó, hogy az or szá gos szak mú ze um ala -

pí tá sát/át szer ve zé sét/meg szün te té sét a kor mány, a me gyei mú ze um és a nem há ló -

zat ré sze ként mű kö dő te rü le ti mú ze um ala pí tá sát/át szer ve zé sét/meg szün te té sét az 

ön kor mány za to kért fe le lős mi nisz ter, a nem há ló zat ré sze ként mű kö dő te ma ti kus 

mú ze um ala pí tá sát/át szer ve zé sét/meg szün te té sét a gyűj tő kör be tar to zó tárgy tí pus 

kap csán il le té kes ség gel ren del ke ző szak mi nisz ter elő ze te sen jó vá hagy ja. A for má lis 

mű kö dé si en ge dély ki a dá sa to vább ra is a kul tú rá ért fe le lős mi nisz ter ha tás kö ré ben 

ma rad hat na. 

 

4. Mi vel ál lás pon tunk sze rint a fel tá rá si jog tör vé nyi szin tű sza bá lyo zást igény lő, 

alap ve tő jog és kö te les ség kö ré be tar to zó jo go sult ság, ezért in do kolt a fel tá rá si jo -

go sult ság tör vé nyi szin tű rög zí té se és meg ha tá ro zá sa, akár el té rő en az egyes mú -

ze um tí pu sok kap csán, de tör vény ben és nem ala cso nyabb szin tű jog sza bály ban!477 

 

5. A biz tos mű kö dés szem pont já ból ki fe je zet ten szük sé ges len ne a mu ze o ló gu si 

élet pá lyamo dell jog sza bá lyi to vább fej lesz té se. El mé le ti sí kon ugyan is a tár gyalt 

kor szak vé gén a szük sé ges elő ké szí tés meg tör tént, a szem pon to kat (pél dá ul szak -

mai kép zés; elő me ne tel; nyelv is me ret; szak mai fej lő dés; pub li ci tás mu ta tói) ki mun -

kál ták, min den nek egy sé ges jog sza bá lyi rög zí té se (to vább fej lesz té se) azon ban nem 

tör tént meg. 

 

6. Jo gos az az igény, hogy a mú ze u mi te rü let jog sza bály ban nem ren dez he tő eti kai 

jel le gű kér dé se it kü lön eti kai kó dex ben mun kál juk ki. A tu laj don kép pen aján lá sok 

(„he lyes el já rá sok”) gyűj te mé nye ként is fel fog ha tó do ku men tum akár a szak ma ál tal 

év ti ze d ek óta várt mú ze u mi ügy ren det is ki vált hat ná. Meg fo gal ma zá sa a szak tár ca 

ko or di ná lá sa mel lett a mú ze um szak mai szer ve ze tek kom pe ten ci á ja le het ne.478 
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476   NAGY: i. m. (2010), 27. Ko ráb ban deklaratíve sze re pelt az ága za ti jog sza bály ban, hogy or szá gos mú ze -
um fenn tar tó ja csak mi nisz té ri um, il let ve a fő vá ro si hely ha tó ság le het. Az oszt rák sza bá lyo zás: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001728 
(utol só le töl tés: 2018. 06. 30.) 

 
477   GYÖNGYÖSSY: i. m. (2016), 88., 143–154. 
 
478   BA LÁZS: i. m. (2008), 31–32. 



7. Az or szág mú ze u mi rend sze ré ben ösz tö nöz ni kel le ne a hálózatosodást: egy részt 

az or szá gos köz gyűj te mé nyek ese té ben cél ra ve ze tő len ne egy, az or szá gos gyűj te -

mény egye tem hez ha son ló szer ve zet összes ség meg ala kí tá sa, más részt a me gyei 

szin tű fe la dat el lá tás so rán cél sze rű len ne há ló za to kat ki ala kí ta ni egy-egy re gi o ná lis 

gyűj tő mú ze um ve ze té sé vel. A szer ve zet fej lesz tés el mé le ti szak em be rei már ré gen 

ki mun kál ták, hogy az erő for rá sok kal va ló és zsze rű gaz dál ko dás, a szinergikus kap -

cso la tok na gyobb rend sze rek lét re jöt tét kí ván ják. Ese tünk ben ez je lent he ti a gyűj -

te mé nye zés és a mű tárgy vé de lem, a nyil ván tar tá sok és a kiállításrendezés, a ki ne -

ve zé si rend szer és mi nő sí tés gya kor la tá nak stb. egy sé ge sí té sét.479 
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479   CSE RI: A tu do má nyos stra té gia i. m. (2010), 98. 

6. táblázat: 

Múzeumtipológia (1929–2010)

        Gyűjtőterület                          1929                                   1949                                   1963                                   1997 

             országos                       OMGY/MNM                        nemzeti                           országos                          országos 

                                                       múzeumai                       múzeumok                      múzeumok                      múzeumok 

             országos                    szakmúzeumok                                                         szakmúzeumok                    országos 

                                                                                                                                                                                   (gyűjtőterületű) 

                                                                                                                                                                                    szakmúzeumok 

           regionális                                                                                                                  megyei                             megyei 

                                                                                                                                             múzeumok                      múzeumok 

           regionális                                                                                                          tájmúzeumok/                      területi 

                                                                                                                                           helytörténeti                   (regionális) 

                                                                                                                                             múzeumok                      múzeumok 

            országos/                 állami felügyelet                                                                                                        tematikus 

           regionális                    alatt nem álló                                                                                                          múzeumok 

                                                városi és egyházi 

                                                   gyűjtemények 

            országos/                                                                                                       szakgyűjtemények               közérdekű 

           regionális                                                                                                                  (üzemi                            muzeális 

                                                                                                                                         gyűjtemények,               gyűjtemények 

                                                                                                                                           helytörténeti 

                                                                                                                                         gyűjtemények)                              

               (nincs                                                                                                                   múzeumi                        közérdekű 

     gyűjteményezési                                                                                                    kiállítóhelyek,                     muzeális 

        tevékenység)                                                                                                         emlékhelyek                  kiállítóhelyek 

OMGY/MNM = Országos Magyar Gyűjteményegyetem/Magyar Nemzeti Múzeum

 

 

 

közületi múzeumok 

(helyi múzeumok, 

tájmúzeumok, 

emlékmúzeumok, 

szakmúzeumok) 

 

 

 

 

 

 

állami felügyelet 

alatt álló helyi 

múzeumok 

(megyei és városi 

múzeumok)



8. Bár nem el ső sor ban jog al ko tá si kér dés, a vi lá gos és mű kö dő ké pes mú ze um ti po -

ló gia ki ala kí tá sa ér de ké ben új ra kel le ne gon dol ni, hogy az ál lam mely mú ze um tí pu -

so kat fi nan szí roz (ja vas lat: or szá gos mú ze um és or szá gos szak mú ze um), me lye ket 

tá mo gat, az az mű kö dé sük höz anya gi hoz zá já ru lást biz to sít (ja vas lat: me gyei szint, 

il let ve me gyei há ló zat) és me lye ket to le rál, az az mű kö dé sü ket en ge dé lye zi, de rend -

sze res anya gi tá mo ga tást nem nyújt (ja vas lat: nem há ló zat ré sze ként mű kö dő tema -

ti kus mú ze um). Ma gyar or szág mú ze u mi rend sze re az oszt rák–ma gyar ál lam ban szü -

le tett meg a XIX. szá zad el ső fe lé ben a pro vin ci a liz mus je gyé ben (értsd: tar to má nyi 

mú ze u mo kat ala pí tot tak), azon ban a fej lő dés ez zel nem állt meg, kö vet ke zett egy mu -

nicipális kor szak (vár me gyék és vá ro sok ala pí tot tak mú ze u mo kat), de ez a mú ze -

um ala pí tá si láz – amint ar ra Klebelsberg Kuno és Hóman Bá lint rá mu ta tott – ha mar 

ki ter mel te a kí vá na tos „re gi o ná lis gyűj tő mú ze um” he lyett a nem kí vá na tos „zug mú -

ze um”-ot. Me gannyi el ap ró zott kis mú ze u mocs ka vaj mi ke vés sé hor doz za ma gá ban 

a fej lő dés le he tő sé gét.480 

 

9. A ma gyar mú ze um ügy tör té ne te so rán több ször hoz tak lét re kö zép irá nyí tó 

szervet, mi vel az ága za ti mi nisz té ri um a köz vet len irá nyí tói fe la da to kat nem tud ta 

ha té ko nyan el lát ni. Egyes ese tek ben a kö zép irá nyí tó szerv a fenn tar tás jog kö re it is 

át vet te. A ha tás kö rök te kin te té ben ko moly el té ré sek mu tat koz tak, de az alap elv – 

a ha té kony há ló za ti irá nyí tás ér de ké ben a mi nisz té ri um és a mú ze u mok kö zé egy 

köz tes szer ve ze tet be ik tat ni – új ra és új ra fel me rül. Leg utóbb 2011-ben a me gyei 

köz gyűj te mé nyek fenn tar tó vál tá sa kap csán a Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te és  

a Me gyei és Vá ro si Le vél tá rak Ta ná csa fo gal ma zott meg há rom ja vas la tot ezen köz -

gyűj te mé nyek új fenn tar tói struk tú rá já nak ki ala kí tá sa kap csán. Az el ső ja vas lat arra 

irá nyult, hogy az ága za ti mi nisz té ri um sa ját köz vet len fe lü gye le te alatt hoz zon létre 

egy új kö zép irá nyí tó szer vet. A má sik vál to zat sze rint az egyes vi dé ki köz gyűj te -

mé nye ket ága za ton ként (mú ze um, le vél tár, könyv ár) kel le ne be ta goz ni az or szá gos 

köz gyűj te mé nyek alá (a me gyei le vél tá rak ké sőbb a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ból 

át ala kí tott Ma gyar Nem ze ti Le vél tár ba ta go zód tak be). A har ma dik eset ben pe dig 

egy meg lé vő kö zép irá nyí tó szer ve zet át ala kí tá sát ja va sol ták a me gyei köz gyűj te -

mé nyek fenn tar tói és köz vet len irá nyí tói fe la da ta i nak el lá tá sá ra. Az el ső és a har -

ma dik eset ben a kö zép irá nyí tó szer vet ja va sol ták Nem ze ti Köz gyűj te mé nyi Igaz ga -

tó ság nak el ne vez ni. A ja vas lat sze rint a szak fe lü gye le ti fe la da tok el lá tá sá ról is  

a kö zép irá nyí tó szerv gon dos ko dott vol na.481 To vább ra is meg fon to lan dó le he tő -

ség, hogy a mú ze um ügy irá nyí tá sa kö zép irá nyí tó szerv köz be ik ta tá sá val va ló sul jon 

meg. 
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480   Az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia meg ha tá ro zó tar to má nyá ban, Cseh or szág ban ko ránt sem mu tat ha tó ki  
a XIX. szá zad ban olyan mú ze um ala pí tá si láz, mint ha zánk ban. En nek kö vet kez té ben nem is ala kult ki 
a ma gyar or szá gi hoz ha son ló mú ze u mi rend szer: bár van nak je len tős re gi o ná lis mú ze u mok (Brno, Hra -
dec Králové, Chrudim stb.), a vi dék re ma nap ság el ső sor ban a kas tély mú ze u mok a jel lem ző ek, és a fő -
vá ros mú ze u ma i val egyet len vi dé ki mú ze um sem ve he ti fel a ver senyt. A cseh mú ze u mi rend szer ről 
leg utóbb ma gya rul: BASICS: i. m. (2015), 21–27. 

 
481   A Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te és a Me gyei és Vá ro si Le vél tá rak Ta ná csa ál tal Hammerstein Ju dit 

he lyet tes ál lam tit kár hoz (Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um) írott le vél (2011. no vem ber 28.): 
http://mol.gov.hu/docstore/1406 (utol só le töl tés: 2018. 07. 19.) 



10. A kul tú rá ért fe le lős mi nisz ter dön té se i nek meg ala po zá sát nagy ban se gít het né 

egy mú ze u mi szak em be rek ből ál ló kon zul ta tív tes tü let. A ma gyar mú ze um ügy tör -

té ne tét vé gig kí sé rik a kü lön bö ző tes tü le tek. Ez a szí nes flot ta jó részt ér de mi ha tás -

kör nél kü li bi zott sá gok ból állt, de volt köz tük né hány, amely va lós kom pe ten ci ák kal, 

ér de mi ha tás kö rök kel ren del ke zett: kö zü lük is ki emel ke dő sze re pet ját szott a Mú zeu -

mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csa és az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem 

(majd Ma gyar Nem ze ti Mú ze um) Ta ná csa. Kon zul ta tív jel le ge el le né re a prob lé mák 

fel ve té sé nek fon tos te re pe volt az Or szá gos Mú ze u mi Ta nács is. 

 

11. 2010 előtt – bár több ször meg fo gal ma zó dott en nek igé nye – nem szü le tett a mú -

ze u mok ba jog sza bály sér tő mó don be ke rült mű tár gyak (egy ko ri) tu laj do no sa i nak, 

illet ve örö kö se ik nek tör té nő vissza szol gál ta tás rend jét sza bá lyo zó, át fo gó restitú-

ciós tör vény. 2010 után szü le tett egy rész le ges tör vény (az ága za ti tör vény mó do -

sí tá sa)482, ez azon ban nem vált ja ki a tel jes kö rű sza bá lyo zás meg al ko tá sát.483
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482   „Az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz gyűj te mény ben őr zött olyan kul tu rá lis ja va kat, ame -
lyek ál la mi tu laj don jo gá nak fenn ál lá sa min den két sé get ki zá ró mó don nem iga zol ha tó, az e tör vény fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás ered mé nye ként té rí tés men te sen 
ki kell ad ni an nak a sze mély nek, aki az adott, kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra vo nat ko zó tu laj -
don jo gát meg fe le lő en va ló szí nű sí ti.” Ld.: Egyes tör vé nyek nek a köz gyűj te mé nyek ben őr zött, vi ta tott tu -
laj do nú kul tu rá lis ja vak vissza adá sá val össze füg gő mó do sí tá sá ról szó ló 2013. évi CXCV. tör vény 2. § (1) 
be kez dés. A sza bá lyo zás csak azért rész le ges, mert na gyon sok mű tárgy ko ra be li jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek alap ján ke rült köz gyűj te mény be, te hát vég ső so ron az adott mú ze um jo go san te kint het te ma gát 
az adott, im már ál la mi tu laj do nú mű tárgy va gyon ke ze lő jé nek. Olyan eset is is me re tes, ahol „sza bá lyos” 
adás vé te li szer ző dés volt. Az ilyen ese tek ben nyil ván va ló an ne héz a tu laj do nos meg ál la pí tá sa. 

 
483   BUZINKAY: i. m. (2010), 113., 141–142. A té má nak szer te ága zó mű vé szet tör té ne ti-tör té ne ti iro dal ma 

van, leg utóbb: MOLNOS Pé ter: El ve szett örök ség. Ma gyar mű gyűj tők a 20. szá zad ban. Bp., Kieselbach, 
2017., KO VÁCS Ág nes: A haj lí tott ka lap. El hur colt ma gyar mű kin csek. Bp., Noran Libro, 2018. A mű kincs -
rab lá sok nem zet kö zi iro dal má hoz: HOUPT, Si mon: El tűnt mű kin csek mú ze u ma. A mű kincs rab lá sok tör -
té ne té ből. Ford. NYULI Kin ga, [Bp.], Scolar – Madison Press Books, 2006.





XI. Össze fog la lás 
 

 

Ku ta tá sa im meg kez dé se előtt azt a fel te vést fo gal maz tam meg, hogy a ma gyar mú -

ze um ügy az eu ró pai mú ze um tör té ne ten be lül olyan egye di jel leg ze tes sé gek kel 

büsz kél ked het, ame lyek a Habs bur gok kö zép-eu ró pai bi ro dal má nak sa já tos kul tu -

rá lis kö ze gé ben meg ala pí tott el ső, de mind má ig meg ha tá ro zó nagy or szá gos (Ma -

gyar Nem ze ti Mú ze um, Ipar mű vé sze ti Mú ze um, Szép mű vé sze ti Mú ze um, Me ző gaz -

da sá gi Mú ze um), va la mint a XIX. szá zad má so dik fe lé nek mú ze um ala pí tá si lá zá ban 

ki ala kult re gi o ná lis mú ze u ma ink ré vén má ig hat nak. Vizs gá ló dá sa im so rán ezért ar ra 

tö re ked tem, hogy eze ket a kü lö nös jel lem ző ket azo no sít sam, fel tár jam, ér tel mez -

zem. Meg győ ző dé sem ugyan is, hogy a ne mes ha gyo má nyok is me re te és meg őr zé se 

nél kül nem vár ha tunk olyan meg úju lást, amely nek ér de ké ben jog al ko tá si ja vas la ta -

i mat meg fo gal maz tam. 

Je len mo nog rá fia mód szer ta ni szem pont ból az el fo ga dott, tör vé nyi szin tű jog -

sza bá lyok ból in dul ki, ezt az el sőd le ges for rás bá zis nak te kin tett anya got mu tat ja be 

elem ző-ér té ke lő mó don: fi gye lem mel a jog al ko tói szán dé kok ra és a jog sza bá lyok 

ha tá sá ra; ezért más (rész ben több, rész ben ke ve sebb) mint a ha gyo má nyos muzeo -

lógiai-mú ze um tör té ne ti össze fog la lá sok, de nagy ban épít azok ered mé nye i re. Mű -

vem ép pen ezért nem te kint he tő a ma gyar mú ze um ügy tör té ne té nek, sok kal in kább 

a ho ni mú ze u mi tör vény al ko tás his tó ri á já nak. Mun kám ban ter mé sze te sen a té ma 

ha zai és fon to sabb kül föl di sza ki ro dal má ra tá masz kod tam: a mo nog rá fia meg írá sá -

hoz a klasszi kus muzeológiai össze fog la lá sok mel lett hang sú lyo san hasz nál tam fel 

a kul tu rá lis igaz ga tá si ké zi köny vek mú ze u mok ra vo nat ko zó fe je ze te it. Ku ta tá si 

ered mé nye i met az aláb bi ak sze rint le het össze fog lal ni: 

A ma gyar mú ze u mi te rü let jog anya ga – más kul tu rá lis jog te rü le tek kel együtt –  

a köz igaz ga tá si jog kü lö nös ré szé be, a hu mán köz szol gál ta tá sok jo gá ba, azon be lül 

pe dig a kul tu rá lis igaz ga tás tárgy kö ré be tar to zik. A mú ze um ügy jo gi nor má i nak 

több sé gét gyak ran vál to zó ága zat-, il let ve fe la dat spe ci fi kus tör vé nyek és ren de le tek 

tar tal maz zák: ága za ti jog sza bá lyok je lö lik ki az al kal ma zan dó anya gi, el já rá si és szer -

ve ze ti nor má kat. Ma gyar or szág mú ze um ügyé nek gon do zá sa alap ján az 1949–1990 

kö zöt ti idő sza kot le szá mít va a mú ze um irá nyí tás eu ró pai cso port já ba so rol ha tó, 

1929 óta pe dig ezen be lül is a ma ga sabb fo kon, köz pon ti lag és egy sé ge sen sza bá -

lyo zott mú ze u mi há ló zat tal ren del ke ző or szá gok kö zé. 

A mú ze um ügy ha gyo má nyo san a köz gyűj te mé nyek igaz ga tá sa kö ré ben – te hát 

a könyv tár- és le vél tár üggyel kö zö sen – vizs gál ha tó te rü let. Még is azt lát juk, hogy 

ha zánk ban ez a há rom ága zat csak egy szer ka pott egy sé ges és kö zös ága za ti tör -

vényt (1929-ben), az egyes sze rep lők vélt vagy va lós ér dek ér vé nye sí tő ere jük nek 

meg fe le lő en in kább önál ló kó dex (ága za ti tör vény) ki har co lá sá ra tö re ked tek, ága -

za ton ként és ko ron ként el té rő si ker rel. A mú ze um ügy gyak rab ban nyert el kö zös sza -

bá lyo zást az örök ség vé del mem mel, per sze ko ron ként vál to zott, hogy a klasszi kus 

örök ség vé del mi tri ász (mű em lék vé de lem, ré gé szet, kul tu rá lis ja vak) mely ele me i vel 

együtt. 2001 óta az örök ség vé de lem ha zánk ban önál ló kódexszel ren del ke zik, ez -

zel le zá rult nak te kint he tő a más fél év szá za dos vi ta és bi zony ta lan ság. 
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Az eu ró pai mú ze um tí pu so kat gyűj tő kö ri és/vagy gyűj tő te rü le ti ala pon kü lö nít -

het jük el. A mind má ig egyet len, tel jes kö rű nek te kint he tő, je len leg is egye te mi tan -

könyv ként hasz nált (!) ma gyar nyel vű muzeológiai össze fog la lás szer ző je, Korek 

Jó zsef négy mú ze um tí pust kü lö ní tett el: mű vé sze ti mú ze u mo kat (A), tör té ne ti mú -

ze u mo kat (B), nép raj zi mú ze u mo kat (C), va la mint ter mé szet tu do má nyi és mű sza ki 

mú ze u mo kat (D). Ez az alap ve tő en szak ágak ra, gyűj tő kör re épü lő osz tá lyo zás meg -

le he tő sen se ma ti kus nak tűn het, azon ban az egyes alap tí pu sok főbb jel lem zői alap ján 

még is jól hasz nál ha tó. Ha a gyűj tő kör he lyett a gyűj tő te rü le tet vesszük fi gye lem -

be, ak kor meg kü lön böz tet he tünk uni ver zá lis (az egész vi lág ra ki ter je dő en gyűj té si 

te vé keny sé get foly ta tó), nem ze ti vagy or szá gos (tu laj don kép pen egy or szág ha tá rai 

ál tal meg ha tá ro zott te rü let ről gyűj te mé nye ző), va la mint re gi o ná lis (tar to má nyi, me -

gyei, já rá si) és te le pü lé si (vá ro si) mú ze u mo kat. 

A XIX. szá zad el ső fe lé ben a Habs burg Bi ro da lom ban új faj ta mú ze um esz mény 

je lent meg: a nem ze ti/tar to má nyi mú ze um a nem zet szük ség le te it és kép zé sét szol -

gál ja, di cső sé gét hir de ti, gyűj te mé nyei a nem zet tu laj do ná ban áll nak, együtt mű kö dik 

az ok ta tá si in téz mé nyek kel, és ál ta lá ban a szü lő föld, a nyelv, az iro da lom és a tör -

té ne lem meg is mer te té sét, va la mint az iro dal mi örök ség ter jesz té sét szol gál ja. A bi -

ro da lom ban elő ször Ma gyar or szá gon jött lét re ilyen mú ze um. 

Má ria Terézia ok ta tá si ren de le te, a Ratio Educationis (1777) azt a jog hé za got 

hasz nál ta ki, mi sze rint a köz ne ve lés, a mű ve lő dés ügyé nek sza bá lyo zá sa és irá nyí -

tá sa (cura educationis reique literariae) ki rá lyi fel ség jog, így nem tar to zik a ren di tör -

vény al ko tás tárgy kö ré be, ahogy a jog sza bály fo gal maz „a ne ve lés- és ok ta tás ügy 

fel ső szin tű fe lü gye le te és irá nyí tá sa – ha zai tör vé nye ink sze rint – ma guk nak a ki rá -

lyok nak fenn tar tott fel ség jo gok kö zé szá mít son”. Fon tos meg je gyez ni, hogy az ál la mi 

irá nyí tás el vét a Ratio nem az ál lam fo gal má ból, ha nem a ma gyar ki rály jog kö ré ből 

ve zet te le, ez egy faj ta gesz tus volt a ma gyar ren di-ne me si fel fo gás fe lé, hi szen így 

– for ma i lag – nem sé rül tek a ma gyar al kot má nyos jo gok. Va ló já ban per sze nem tör -

tént más, mint hogy a ki rá lyi ha ta lom ma gá hoz vont egy olyan fe la da tot, ame lyet  

a kö zép ko ri ren di jog még nem is mert, ezért ar ra a me rev jo gi szem lé let tel bí ró rendi 

ol dal (pon to sab ban az al só táb lán he lyet fog la ló ne mes ség) ne he zen for mál ha tott 

vol na jo got. Mind ez ter mé sze te sen ki ha tás sal volt az ok ta tá süggyel szo ros kap cso -

lat ban ál ló tu do mány po li ti ká ra és mű ve lő dés ügy re is. 

Más részt az sem mel lé kes, hogy a Ratio – el té rő en az oszt rák min tá tól – jó val 

na gyobb je len tő sé get tu laj do ní tott a tör té ne lem ok ta tá sá nak, és azon be lül kü lö nö -

sen Ma gyar or szág múlt ja meg is mer te té sé nek. Ez a ko ráb bi ma gyar ok ta tás hoz ké -

pest is új sze rű volt! Bécs ben töb ben hely te le ní tet ték ezt a szem lé let mó dot, bár  

a hon is me ret hasz nos sá gát nyil ván va ló an nem von hat ták két ség be. Az sem vé let len, 

hogy a nagy szom ba ti egye tem tör té ne lemtan szé két csak az egye tem ál la mi irá nyí -

tás alá ren de lé se után, 1770-ben szer vez ték meg. Né hány év múl va a Ratio to váb bi 

tan szé kek lé te sí té sét irá nyoz ta elő, tör té ne ti se géd tu do má nyi pro fil lal. Ezek kö zül 

az egyik az Érem- és Ré gi ség ta ni Tan szék (Cathedra Archaeologico-Numismatica, a mai 

ELTE BTK Ré gé szet tu do má nyi In té zet jog előd je) volt. En nek a tan szék nek és a ma gyar 

föld nu miz ma ti kai em lé kei gyűj té sé re hi va tott érem gyűj te mény nek (Numophyla ci -

um) ve ze té sé re az egye te mi könyv tár egyik őrét, Schönwisner Ist vánt (1738–1818) 

kér ték fel. A Schönwisner ál tal új ra ren de zett kol lek ció a XIX. szá zad má so dik fe lé ig 
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az or szág leg je len tő sebb érem gyűj te mé nye ma radt, de ta nul má nyi – ok ta tá si cé lo -

kat szol gá ló – jel le ge mi att nem vál(ha tot)t a nagy kö zön ség szá má ra hoz zá fér he tő 

mú ze um má. 

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot lét re ho zó-el is me rő tör vény cik kek (a ma gyar or szá -

gos Széchényi-könyv tár ról szó ló 1807. évi XXIV. tör vény cikk, a Nem ze ti Muzeum fel -

ál lí tá sá ról, és a ma gyar nyelv mű ve lé sét elő moz dí tó más in téz ke dé sek ről szó ló 1808. 

évi VIII. tör vény cikk) rend szer te le nek vol tak és hi á nyo sak: el mu lasz tot ták az in téz -

mény jog ál lá sát ren dez ni, mert expressis verbis nem mond ták ki, hogy nem ki rá lyi, 

ha nem ren di ol ta lom és irá nyí tás alatt ál ló kul tu rá lis in té zet ről van szó. Más részt 

Jó zsef ná dor nem érez te szük sé gét an nak, hogy újabb ki rá lyi meg erő sí tő ok le ve let 

kér jen. Ez ál tal né mi leg ho mály ban ma radt a Nem ze ti Mú ze um és az Or szá gos Szé -

chényi Könyv tár vi szo nya, pon to sab ban utób bi az előb bi tag in téz mé nye (és nem 

pusz tán szer ve ze ti egy sé ge) lett, amely jog ál lá sát te kint ve nem volt azo nos a töb bi 

tár ral. Er re utalt a ko ra be li ira tok ban meg je le nő „Bibliotheca Széchényiano-Regnico -

la ris penes Museum Nationale Hungaricum existens” for mu la. Mind azon ál tal az ala -

pí tó Széchényi gróf ki ne ve zé sek kel kap cso la tos jo ga it már 1810-ben sem vet ték 

figye lem be. Az ala pí tó til ta ko zá sát kö ve tő en Mil ler Ja kab Fer di nánd igaz ga tó 

1812-ben egye ne sen azt a jo gi ál lás pont ját fej tet te ki, hogy a gróf 1802-ben meg -

szer zett ala pí tói jo gai az új in téz mény or szág gyű lé si el is me ré sé vel-lét re ho zá sá val 

el enyész tek, így a ki ne ve zé si jog kör egye dü li gya kor ló ja a mú ze um el nö ke, Jó zsef 

ná dor lett. Ma ga a ná dor ezt a né ze tet nem kép vi sel te ilyen sar ko san, de a gróf be -

avat ko zá sát a mú ze um ügye i be ő sem tar tot ta kí vá na tos nak. A ké sőb bi ek ben – leg -

alább is a könyv tár vo nat ko zá sá ban – a ki ne ve zé sek te kin te té ben még is si ke rült az 

ala pí tói jo go kat ér vé nye sí te ni: 1840-es évek ben egy hi va tal se gé di ki ne ve zés kap -

csán a je lent ke zők kö zül a Széchényi-csa lád sze ni o ra, gróf Széchényi La jos je löl het te 

ki ne ve zés re az ál ta la meg fe le lő nek tar tott (és a szá má ra Kubinyi Ágos ton igaz ga tó 

ál tal aján lott) pá lyá zót. A ná dor a je lö lés alap ján ne vez te ki az új könyv tá ri hi va tal -

se gé det. 

A kor szak ban ho zott mú ze u mi tör vé nyek je len tős rész ben a Nem ze ti Mú ze um 

szá má ra ado mányt te vők ne vé nek meg örö kí té sé ről szól nak (a már em lí tett 1807-

es, il let ve a ma gyar nem ze ti muzeum ja vá ra tett aján la tok becikkelyeztetnek cí mű 

1827. évi XXXV. tör vény cikk, a nem ze ti Muzeumra foly tat va tett aján lá sok ról szó ló 

1836. évi XXXVIII. tör vény cikk). Az ud var ki zá ró lag az össz bi ro dal mi ér de ke ket 

szol gá ló in téz mé nye ket volt haj lan dó a ki rá lyi kincs tár ból fi nan szí roz ni (pél dá ul  

a Selmeci Bá nyá sza ti Aka dé mi át), így a Nem ze ti Mú ze um ese té ben hi ány zott az állam 

ál tal ga ran tált éves in téz mé nyi költ ség ve tés. Ez ko ránt sem csak a mú ze um ra volt 

jel lem ző, hi szen a kor szak ban a nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek (Ma gyar Tu do má -

nyos Aka dé mia, Nem ze ti Szín ház) ala pí tá sa és fenn tar tá sa zöm mel ado má nyok ból 

tör tént; az ado má nyo zás té nyét ezért is volt szük sé ges rög zí te ni (és ez ál tal az ado -

má nyo zó sze mé lye ket meg be csül ni). Az egyé ni, ön kén tes fel aján lás (oblatio) két 

for má ját is mer jük: el ső eset ben egy sze mély sa ját gyűj te mé nyét az or szág nak aján -

dé koz ta vagy egy nem ze ti in téz mény ala pí tá sá ra, fenn tar tá sá ra, fej lesz té sé re ala -

pít ványt tett. A má so dik eset ben or szág gyű lé si ha tá ro zat tal vagy egyé ni (eset leg 

me gyei) kez de mé nye zés sel or szá gos gyűj tést in dí tot tak, ilyen kor a hoz zá já ru lás 

lehe tett pénz jut ta tás vagy tő ke (utób bi eset ben a ka ma tok év ről év re), eset leg in -
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gat lan (épí té si te lek, épü let). A fi nan szí ro zás rend sze rét mu tat ja a nem ze ti Muzeum -

ról szó ló 1836. évi XXXVII. tör vény cikk is: eb ben az eset ben, egy sze ri al ka lom mal 

kész pénz or szág gyű lé si fel aján lá sa tör tént meg (mú ze um épí tés re és a gyűj te mény 

gya ra pí tá sá ra), nem vé let len, hogy az ezt kö ve tő tör vény cikk már rög vest az egyé ni 

ado má nyo zók ról em lé ke zett meg. A kor szak vé gé re ez a subsidialis fi nan szí ro zá si 

rend szer, ame lyet a kor tár sak ki szá mít ha tat lan nak és el avult nak, pa zar ló nak és gaz -

da ság ta lan nak tar tot tak (nagy tő ke össze gyűj té se azért, hogy a ka ma tok ból fi nan -

szí roz zák az in téz mény mű kö dé sét, cél ja it), meg ha la dot tá vált, ezért is buk ha tott el 

az or szág gyű lé sen 1844 ok tó be ré ben a mú ze um épü let bő ví té sé re ké ren dő újabb 

fel aján lás ügye. 

Fon tos jog in téz mény volt az or szág gyű lés elé ter jesz ten dő mú ze um el nö ki be szá -

mo ló: amint lát tuk, Jó zsef ná dor min den or szág gyű lé sen be szá molt az in téz mény 

ese mény tör té ne té ről, pénz ügyi hely ze té ről, a szer ve ze ti rend ről, a gyűj te mé nyek 

gya ra po dá sá ról és az ado má nyok ról, fel aján lá sok ról. A je len tés té te li kö te le zett ség 

ab ból ve zet he tő le, hogy a Nem ze ti Mú ze um pénz ügyi alap ját és jö ve del me it az Or -

szá gos Pénz tár ke zel te a ná dor irá nyí tá sa és köz vet len fe lü gye le te alatt. A je len tés -

sel rend sze rint si ke rült meg ala poz ni az or szág gyű lés to váb bi ked ve ző tör vény al -

ko tói dön té se it. 

A Nem ze ti Mú ze um szer ve ze ti rend je és gyűj te mé nyi gya kor la ta a ké sőb bi ek ben 

egy faj ta eta lon ként szol gált az újabb mú ze u mok szá má ra. Eze ket a kér dé se ket 

szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tok ban kí ván ták ren dez ni, azon ban az in téz mény 

min den el len ke ző szán dé ka el le né re kor sza kunk ban nem si ke rült vég le ges sza bály -

zat ki a dá sát el ér ni. A ter ve ze tek ben meg fo gal ma zott el ve ket en nek el le né re al kal -

maz ták a gya kor lat ban, vé gül 1859-ben Albrecht fő her ceg ad ta ki a vár va várt sza -

bá lyo zást (ezt kö ve tő en év ti ze d e kig ezt al kal maz ták). A nagy nem ze ti gyűj te mény, 

az össze fog la ló gyűj tő mú ze um esz mé je még so ká ig ha tott, aho gyan az in téz mény 

gya kor lat ban al kal ma zott gyűj te mé nye zé si el vei is. Nem vé let len, hogy ezt vet te át 

az 1859-ben Ko lozs vá ron meg ala pí tott Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um is. 

Ne künk, ma gya rok nak ta lán ki csit ne héz meg ér te ni, hogy mi ért je len tő seb bek, 

mi től más jel le gű ek a bé csi csá szá ri gyűj te mé nyek, mú ze u mok, mint a ha za i ak.  

A kü lönb ség az ala pí tás óta meg lé vő uni ver za liz mus ban (mai szó val: egye te mes 

gyűj tő kör ben és gyűj tő te rü let ben) ke re sen dő: míg az em lí tett ma gyar gyűj te mé nyek 

össz bi ro dal mi szem pont ból tar to má nyi (értsd: „nem ze ti”) je len tő sé gű ek, gyűj tő kö -

rű ek és gyűj tő te rü le tű ek vol tak (te hát Bécs ből néz ve a „Provinzialpatriotismus” 

szem lé le té nek meg fe le lő en el ső sor ban a „tar to mánnyal”, an nak múlt já val kap cso la tos 

mű tárgy anya got gyűj töt ték), ad dig a bé csi köz pon ti gyűj te mé nyek a tel jes ség re 

töre ked tek. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a bé csi ud var el tűr te (de kü lö nö seb ben nem 

tá mo gat ta) a ma gyar or szá gi köz gyűj te mé nye ket, ame lyek az ál ta lunk vizs gált el ső 

két kor szak ban még nem tud tak ki nő ni pro vin ci á lis ke re te ik kö zül. Er re csak a dua -

liz mus ide jén ke rült sor. A Nem ze ti Mú ze um meg ala pí tá sa után vi szont bi ro da lom -

szer te sor ra ala kul tak a tar to má nyi mú ze u mok, elő ször a né met nyel vű te rü le te ken: 

Joanneum (Graz, 1811) és Ferdinandeum (Innsb ruck, 1823); majd a szláv te rü le te -

ken: Národní Muzeum (Prá ga, 1818), Francisceum (Brno, 1818), Kranjski Stanovski 

Muzej (Ljubljana, 1821) és Národni Muzei (Zágráb, 1846). 
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A szak tu do má nyok ki ala ku lá sa igé nyel te tu do má nyos hát tér mú ze u mok lét re jöt -

tét. Ez az igény hív ta élet re az or szá gos szak ági mú ze u mo kat, ame lyek va ló di hát -

tér bá zist je len tet tek a ré gé szet, a mű vé szet tör té net és a nép rajz te rü le tén. A ko ráb bi 

egy sé ges gyűj tő mú ze um esz mé je he lyé be így a szak ági mú ze um kon cep ci ó ja lé pett: 

„a ma gyar or szá gi kul tu rá lis elit [...] már a nem ze ti (a nem zet bir to ká ban lé vő) kin csek 

meg őr zé sé nek dif fe ren ci ált in téz mé nyi struk tú rá já ban gon dol ko dott” (Tóth Fe renc). 

Az ala pí tás egyes ese tek ben ma gán kez de mé nye zés sel tör tént, az in téz mé nye sí tés 

vi szont a költ ség ve té si tör vény ben tör tént meg (Ipar mű vé sze ti Mú ze um, Tech no ló -

gi ai Mú ze um; a Szép mű vé sze ti Mú ze um ala pí tá sát szin tén egy költ ség ve té si jel le gű 

jog sza bály, a „mil len ni u mi” tör vény – a hon ala pí tás ez re dik év for du ló já nak meg örö -

kí té sé re al ko tan dó mű vek ről szó ló 1896. évi VIII. tör vény cikk – ren dez te). Más ese -

tek ben az ál lam vá sá rolt meg ma gán gyűj te mé nye ket, és ezek ből kü lön tör vénnyel 

ho zott lét re új in téz ményt (Or szá gos Kép tár: a her ceg Eszterházy-fé le kép tár, kéz -

rajz- és réz met szet gyűj te mény meg vé te le tár gyá ban meg al ko tott 1871. évi XI. tör -

vény cikk, Or szá gos Ráth György Mú ze um: az „Or szá gos Ráth György Muzeum” léte -

sí té sé ről szó ló 1907. évi XIII. tör vény cikk), de az is elő for dult, hogy egy ha gya ték 

meg vá sár lá sa kor meg volt ugyan a szán dék önál ló mú ze um meg ala pí tá sá ra, de az 

még sem va ló sult meg (Lotz-ha gya ték: Lotz Ká roly mű vé szi ha gya té ká nak az ál lam 

ré szé re va ló meg szer zé sé ről szó ló 1907. évi XII. tör vény cikk). Egy eset ben gyűj te -

mé nyi anyag át cso por to sí tá sá val hoz tak lét re újabb mú ze u mot, amely az tán költ -

ség ve té si in téz mény ként mű köd he tett (Ma gyar Tör té nel mi Kép csar nok). 

A vi dé ken egy re erő sebb mú ze um ala pí tá si láz elő se gí tet te a há ló za tos mú ze u mi 

rend szer ki épü lé sét. A tár sa dal mi igény ál tal lét re hí vott, ele in te egye sü le ti mú ze u -

mok előbb-utóbb vár me gyei vagy vá ro si fenn tar tás ba ke rül tek, sőt ké sőbb már  

a tör vény ha tó sá gok ma guk is ala pí tot tak mu ze á lis in téz mé nye ket. 

A re gi o ná lis mú ze u mok – sa ját gyűj tő te rü le tü kön – a Nem ze ti Mú ze um ko ráb bi 

el kép ze lé sét tük röz ve, egy faj ta „mi ni” nem ze ti mú ze um ként to vább ra is meg va ló -

sí tot ták az egy sé ges gyűj tő mú ze um esz mé jét, hi szen gyűj tő kö rük a le he tő leg több 

szak ág ra ki ter jedt. Er re a leg jobb pél da az 1887-től szer ve zett Fő vá ro si Mú ze um 

volt. 

A gyűj tő kö ri és gyűj tő te rü le ti kér dé sek or szá gos ren de zet len sé gé nek oka ab ban 

ke re sen dő, hogy hi ány zott az egy sé ges kul túr po li ti kai irá nyí tás. A du a liz mus ide jén 

lét re ho zott bi zott sá gok és ta ná csok mű kö dé sé re el ső sor ban a rep re zen tá ció volt 

jel lem ző, mun ká juk so rán éles ha tár vo na lat húz tak a Nem ze ti Mú ze um és a vi dé ki 

mú ze u mok kö zött, a töb bi or szá gos mú ze um mű kö dé sét egyál ta lán nem vet ték 

figye lem be. A kér dés kör tör vé nyi szin tű ren de zé sé re csak az el ső vi lág há bo rú után 

ke rült sor. 

A du a liz mus ide jén jött lét re elő ször a mú ze u mok fe lü gye le té re és tá mo ga tá sá ra 

köz pon ti szak igaz ga tá si szerv, a Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fő fel ügye lő -

sé ge (a to váb bi ak ban: MKOF), amely önál ló, a költ ség ve té si tör vény ben biz to sí tott 

költ ség ve tés sel ren del ke zett. A rend sze ren be lü li ön kor mány za ti jel le get a Mú ze u -

mok és Könyv tá rak Or szá gos Ta ná csa biz to sí tot ta. A fe lü gye le ti rend szer hez va ló 

csat la ko zás azon ban nem volt kö te le ző, így sok mú ze um ki is ma radt, mi vel fenn -

tar tó ik túl zott be avat ko zás nak tar tot ták az MKOF mű kö dé sét. Az éven ként cél hoz 

kö töt ten ki utalt ál lam se gély (amely be- és el szá mo lá si kö te le zett ség gel járt) és a fo -
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lya ma tos szak mai fe lü gye let összes sé gé ben ked ve ző ha tást gya ko rolt a ma gyar 

mú ze um ügy re; bi zo nyít va, hogy ilyen köz pon ti irá nyí tószerv re szük ség van. Az 

MKOF meg je le né sé vel a ma gyar mú ze u mok há rom rész re osz lot tak szét: az ál la mi 

költ ség ve tés ál tal fenn tar tott mú ze u mok (1), az MKOF ál tal fel ügyelt („re giszt rált”) 

mú ze u mok (2), va la mint a nem ál la mi fenn tar tá sú, il let ve nem az MKOF égi sze alatt 

mű kö dő mu ze á lis in téz mé nyek (3) cso port ja i ra. Az MKOF tel jes el bü rok ra ti zá ló dá -

sa, mű kö dé sé nek nem meg fe le lő vol ta ugyan ak kor nagy ban hoz zá já rult a vi dé ki in -

téz mé nyek egy sze rű köz mű ve lő dé si in téz ménnyé ala ku lá sá hoz, mi vel azo kat nem 

tud ta be kap csol ni a ma gyar tu do mány szer ve ze té be. Mind ezek nek „kö szön he tő”, 

hogy 1922-ben a szer ve zet ál do za tul esett a költ ség ve té si okok ból vég hezvitt in -

téz mény meg szün te tés nek. 

Az el ső iga zán át fo gó mú ze u mi tör vé nyek a két vi lág há bo rú köz ti idő szak ban 

szü let tek meg. Az 1922-es (nem ze ti nagy köz gyűj te mé nye ink ön kor mány za tá ról és 

sze mély ze tük ről szó ló 1922. évi XIX. tör vény cikk) és az 1934-es (a Ma gyar Nem zeti 

Mú ze um ról szó ló 1934. évi VIII. tör vény cikk) jog sza bá lyok az or szá gos gyűj tő te rü -

le tű (ahogy ak kor mond ták nagy nem ze ti) köz gyűj te mé nye ink sor sát ren dez ték, míg 

az 1929-es (A mú ze um-, könyv tár- és le vél tár ügy né mely kér dé se i nek ren de zé se i ről 

szó ló 1929. évi XI. tör vény cikk) már nem egy konk rét in téz mény(tí pus)t sza bá lyo -

zott, ha nem va ló di ága za ti tör vény nek te kint he tő, eb ben a mi nő sé gé ben Ma gyar -

or szág tör té ne té ben az el ső ilyen mú ze u mi tör vé nyünk. 

Az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem lét re jöt té vel egy részt si ke rült meg -

men te ni a nagy ma gyar köz gyűj te mé nye ket, át men te ni a du a liz mus ide jé ből meg -

örö költ in téz mény há ló za tot, más részt az in téz mény összes ség („tu do má nyos nagy -

üzem”) mű kö dé sét az or szág gyű lés a szak sze rű ség és az ön kor mány za ti ság alap já ra 

he lyez te, össze fog ta őket egy nagy or szá gos tu do má nyos au to nó mi á ba: lét re hoz va 

ez zel a köz gyűj te mé nyi ága zat – mai szó val – kö zép irá nyí tó szer vét. Az ön mű kö dő 

funk ci o ná lis egy ség ha tás kör-át ru há zás ered mé nye volt: a kul tusz tár ca át en ged te  

a köz vet len igaz ga tá si fe la da to kat a kom pe ten sebb gyűj te mény egye te mi ta nács nak. 

A te kin té lyes sé vált szer ve zet fi nan szí ro zá sá hoz azon ban hi á nyoz tak az anya gi 

esz kö zök, ezért 1934-ben sor ke rült „deg ra dá lá sá ra” (rész le ges le fo ko zá sá ra): a „ke -

 mény jobb ol dal” szük ség te len és költ sé ges te her nek tar tot ta a „tu dó sok ön kor mány -

zat”-át, bár meg kez dő dött a szük sé ges bü rok rá cia ki épí té se (Gaz da sá gi Hi va tal),  

a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ra át ne ve zett szer ve zet au to nó mi á ja csök kent. A Gyűj -

te mény egye tem ké sőb bi ér té ke lé sei el té rő ek, sze re pe vi ta tott, a rend szer vál to zás 

előtt ki fe je zet ten ne ga tív volt: „A Gyűj te mé nyi Egye tem (sic!) esz mé je nem va ló sí tot ta 

meg a mú ze u mok nem ze ti ér té ke i nek össze fo gá sát, zsá kut cá ba fu tott, s az egy re job -

ban go moly gó vi har fel hők, a há bo rú újabb meg pró bál ta tá sai, a mú ze um ügy sú lyos 

vesz te sé ge i vel le zár ta a pol gá ri fej lő dés kor sza kát.” (Korek Jó zsef) 

Az 1929-es ága za ti tör vény szá mos el já rás jo gi sza bályt meg ha tá ro zott, vi lá gos 

fo ga lom hasz ná la tá val ko moly elő re lé pést je len tett, de hi ány zott be lő le a mú ze um -

ti po ló gia (ezt a jog al kal ma zó va ló já ban a tör vényt meg ala po zó elő ta nul má nyok ban 

ta lál hat ta meg). Ugyan ak kor a tör vény az zal, hogy a tel jes vi dé ki mú ze um ügyet  

a tu do má nyos au to nó mia ha tás kö re alá he lyez te, újabb je len tős elő re lé pést tett  

a Magyary Zol tán ál tal meg fo gal ma zott tu do má nyos au to nó mia tény le ges meg va -

ló sí tá sa irá nyá ba. Magyary rend sze ré ben a mú ze u mok köz in té zet-be so ro lás sal  
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a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter nek alá ren delt szer vek ként sze re pel tek, füg -

get le nül at tól, hogy ál la mi, fe le ke ze ti, köz sé gi (vá ro si) vagy egyéb fenn tar tás ban 

mű köd tek. 

A jog sza bá lyok ból ki raj zo ló dó új rend szer ko moly ho za dé ka, hogy a mú ze u mi 

állá sok be töl té se kap csán vi lá go san meg fo gal maz ta az elő fel té te le ket, és a ma gyar 

mú ze um ügy ben elő ször ki ér lelt mi nő sí té si, va la mint tel je sít mény ér té ke lé si rend -

szert ha tá ro zott meg. 

1945 után a mú ze um ügy sza bá lyo zá sát nem az or szág gyű lés ál tal el fo ga dott 

tör vény, ha nem a kol lek tív ál lam fői tes tü let, a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa ál tal 

meg al ko tott tör vé nye re jű ren de let tar tal maz ta (a mú ze u mok ról és mű em lé kek ről 

szó ló 1949. évi 13. tör vé nye re jű ren de let, a to váb bi ak ban MMtvr.). Ez zel meg sza -

kadt az 1807 óta élő ma gyar köz jo gi ha gyo mány, mi sze rint a mú ze u mok ügye or -

szág gyű lé si tár gya lást igé nyel. A vál to zás nyil ván va ló an az új me cha niz mus ered -

mé nye volt: az MDP Köz pon ti Ve ze tő sé ge ál tal meg tár gyalt ja vas la tot vi tat ta meg 

a Mi nisz ter ta nács, majd az on nan rit kább eset ben az or szág gyű lés, vagy gyak rab -

ban az El nö ki Ta nács elé ke rült. „Az or szág gyű lés gya kor la ti lag el vesz tet te jog al ko tó 

funk ci ó ját, mi köz ben fon tos ren del ke zé sek tör vé nye re jű ren de le tek ben, ala cso nyabb 

szin tű jog sza bá lyok ban je len tek meg, ame lyek mind párt ha tá ro za to kon ala pul tak.” 

(Benyák Ad ri enn) Mi vel az or szág gyű lés alig ülé se zett, az El nö ki Ta nács gya kor la ti -

lag át vet te tör vény al ko tá si jog kö rét; nyil ván va ló, hogy a mú ze um ügy sem ké pez he -

tett ki vé telt: nem ér de me sí tet ték ar ra, hogy ága za ti sza bá lyo zá sát a par la ment elé 

ter jesszék. 

Az MMtvr. le vá lasz tot ta a könyv tár- és le vél tár ügyet a mú ze um ügy ről, vi szont 

új elem ként be emel te a mű em lék vé del met, ezért a jog sza bályt mú ze u mi és örök -

ség vé del mi tör vény nek te kint het jük. Alá kell azon ban húz ni, hogy ezt a kor tár sak 

szá má ra fur csa meg ol dást nem szak mai ér vek kel in do kol ták, rá adá sul a mű em lé kes 

szak ma je len tős ré szé nek el len ál lá sát vál tot ta ki. 

Az MMtvr. vi tat ha tat lan ér de me a Mú ze u mok és Mű em lé kek Or szá gos Köz pont ja 

lét re jöt te, hi szen az ön kor mány za ti ság fel szá mo lá sa el le né re ma radt a mú ze um ügy 

élén egy kö zép irá nyí tó szerv, így a te rü let elv ben meg őriz het te szak mai au to nó miá -

ját. Meg szün te té se ép pen ezért volt ka taszt ro fá lis ha tás sal a ma gyar mú ze um ügy re. 

A kö zép irá nyí tói fel adat kö rö ket a tár ca mú ze u mi fő osz tá lya vet te át, amely 

azon ban ezek nek a fe la da tok nak nyil ván va ló an nem tu dott meg fe le lni. A rend szer 

szét ap ró zó dott lett, hi ány zott az egy sé ges szak mai irá nyí tás. 

Az új mú ze u mi „tör vény”, a mu ze á lis em lé kek vé del mé ről szó ló 1963. évi 9. tör -

vé nye re jű ren de let (a to váb bi ak ban: Mtvr.) nagy elő nyé nek tar tot ták, hogy egy sé -

ges ke ret be tud ta fog lal ni a kü lön bö ző – alap és ki egé szí tő – szak ága kat, és mind -

ezt össz hang ba hoz ta a kul tu rá lis te rü let, il let ve a jog al ko tás kü lön bö ző te rü le te in 

ki ala kult szo ci a lis ta jog el mé le tek kel és jog gya kor lat tal. Hi bá já nak ró hat juk fel vi -

szont, hogy gyak ran a mú ze um ügy alap ve tő el vi kér dé se it sem tisz táz ta, így ezek 

ren de zé sé re ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok ban ke rült sor (pél dá ul mú ze um ti po -

ló gia, a fel tá rá si jo go sult ság meg ha tá ro zá sa stb.). 

Az Mtvr. sza kí tott az zal a ko ráb bi ma gyar köz jo gi ha gyo mánnyal, amely or szá gos 

mú ze um ala pí tá sá hoz par la men ti – az az tör vé nyi szin tű – jó vá ha gyást írt elő, ezt  

a jog kört a kor mány kap ta meg. 
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Az Mtvr. nem ke zel te azt a hi e rar chi kus hely ze tet, amely 1929 után ki ala kult: 

szám ta lan mú ze um tí pus jött lét re, ame lyek tí pu son ként igé nyel tek vol na tör vé nyi 

szin tű és rész le tes sza bá lyo zást (de fi ní ci ót és igaz ga tá si sza bá lyo kat). Az Mtvr. 

azon ban en nek a kí vá na lom nak nem, il let ve csak rész le ge sen tett ele get. 

Az Mtvr. alap ján meg al ko tott ala cso nyabb szin tű jog sza bá lyok gyűj te mé nyé ből 

jött lét re a mú ze u mi ügy rend, ame lyet a tár ca a mú ze u mi mű kö dést meg könnyí tő 

ve zér fo nal nak szánt. A me gannyi prak ti kus is me re tet tar tal ma zó ki ad vány csak 

„mú ze u mi zöld könyv”-ként vo nult be a mú ze u mi köz be széd be. 

Az Mtvr. ál tal be ve ze tett, or szá gos mú ze u mok ál tal gya ko rolt mű tárgyfe lü gye le ti 

rend szer po zi tív ho za dé ka volt – az egyes mű tár gyak sor sá nak nyo mon kö ve té se 

mel lett – az or szá gos mú ze u mok adat tá ra i nak ki ala ku lá sa. 

A me gyei mú ze u mi szer ve ze tek fel ál lí tá sa fel ké szü let le nül ér te a me gyei ta ná cso -

kat, ugyan ak kor a há ló zat ki ala kí tá sá val a vi dé ki mú ze u mok elő nyö sebb hely zet be 

ke rül tek, az új irá nyí tá si rend szer ben ma ga sabb szin tű mű kö dés re nyílt le he tő sé -

gük: a szak ma – a fenn tar tók se gít sé gé vel – előnyt ko vá csolt a dön tés ből. A me gyei 

mú ze u mi szer ve ze tek ad ták a mú ze um lá to ga tók fe lét, az el kö vet ke ző év ti ze d ek ben 

fo lya ma to san bő vül tek, és a ma gyar vi dék tény le ges kul tu rá lis-tu do má nyos köz -

pont ja i vá vál tak. Nem vé let len, hogy az MSZMP KB rend sze re sen tár gyalt té má ja 

volt a me gyei mú ze u mi szer ve ze tek hely ze te, hi szen költ ség ve té sük kel együtt 

jelen tő sé gük is egy re nőtt, az 1960-as évek vé gén ta pasz tal ha tó meg tor pa nás után 

a vi dé ki mú ze um fej lesz té sek újabb len dü le tet vet tek. A hát tér ben rend sze rint párt -

po li ti kai dön té sek hú zód tak (alap ve tő en köz mű ve lő dé si cél ki tű zé sek kel: pél dá ul 

mun kás mű ve lő dés), és mi köz ben már or szá gos tu do má nyos ku ta tá si pro jek tek be is 

be ka cso lód hat tak a me gyei mú ze u mok (sok fon tos szak mai mű hely ala kult meg), az 

ága za ti mi nisz té ri um csak ké sőn, az 1970-es évek ben kezd te meg a szak mai fel -

ada tok or szá gos szin tű ko or di ná lá sát – te gyük hoz zá: ke vés ered ménnyel. 

A rend szer vál to zás sal együtt já ró át ala ku lás – az ön kor mány za ti rend szer lét re -

jöt te, a tu do mány po li ti ka cél ja i nak új ra fo gal ma zá sa, a mú ze u mok sze re pé nek vál -

to zá sa – új ága za ti tör vény meg al ko tá sát in do kol ta, de er re csak hosszas elő ké szí tés 

után, a má so dik sza ba don vá lasz tott or szág gyű lés mű kö dé se ide jén ke rült sor. 

A ki vé te les el já rás ban el fo ga dott kul tu rá lis szak tör vény, a kul tu rá lis ja vak vé del -

mé ről és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő -

dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: kul tu rá lis tör vény) va ló já ban 

jó val na gyobb te rü le tet, több ága za tot fe dett le. Tu laj don kép pen négy ága za ti tör -

vényt rej tett ma gá ban: egya ránt sza bá lyoz ta a kul tu rá lis ja vak és a ré gé sze ti örök -

ség vé de lem (1), a mú ze um ügy (2) és a könyv tár ügy (3), va la mint a köz mű ve lő dés 

(4) kér dé se it, ezért in do kolt le het egye ne sen „kul túr po li ti kai kó dex”-nek ne vez ni.  

A kul tu rá lis tör vény a klasszi kus örök ség vé del mi tri ász ból ket tőt (kul tu rá lis ja vak 

és ré gé sze ti örök ség vé de lem) együtt sza bá lyo zott a mú ze um üggyel. Ez nem pél da 

nél kü li, sőt meg fe lel a ma gyar ha gyo má nyok nak, vi szont hi ány zik a mű em lék ügy, 

il let ve nem be szél he tünk egy sé ges köz gyűj te mé nyi tör vény ről sem, hi szen a mú -

ze um ügy mel lé csak a könyv tár ügy ke rült a kul tu rá lis tör vény be, a le vél tár ügy már 

1995-ben önál ló tör vényt ka pott. A kul tu rá lis tör vény ugyan ak kor vi lá gos mú ze -

um ti po ló gi át tar tal ma zott, és vissza ál lí tot ta azt a köz jo gi ha gyo mányt, hogy az or -

szá gos mú ze u mok ala pí tá sa or szág gyű lé si ha tás kör be tar to zik. 
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Az ága za ti irá nyí tás ki tel je se dé se ér de ké ben a kul tu rá lis tör vény el fo ga dá sa 

után fo lya ma to san je len tek meg an nak mú ze u mo kat érin tő vég re haj tá si ren de le tei. 

Ezek kö zül a leg fon to sab bak a ré gé sze ti fel tá rá sok ról és az en ge dé lye zé si el já rás ról 

szó ló 9/1999. (VII. 16.) NKÖM ren de let, a mu ze á lis in téz mé nyek re vo nat ko zó szak -

fe lü gye let rend jé ről szó ló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM ren de let, a mu ze á lis in téz mé -

nyek ben foly tat ha tó ku ta tás ról szó ló 47/2001. (III. 27.) Korm. ren de let és a mu ze á -

lis in téz mé nyek nyil ván tar tá si sza bály za tá ról szó ló 20/2002. (X. 4.) NKÖM ren de let. 

Ugyan ak kor a szak ma el vá rá sai el le né re mind má ig nem ké szült el az új mú ze u mi 

ügy rend, aho gyan na gyon hi ány zik egy mú ze u mi eti kai kó dex is. 

A kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény el fo ga dá sa óta az 

örök ség vé de lem (mű em lék vé de lem, ré gé szet, kul tu rá lis ja vak) ha zánk ban önál ló 

kódexszel ren del ke zik, ez zel le zá rult nak te kint he tő a más fél év szá za dos vi ta és bi -

zony ta lan ság, el vált egymástól a köz gyűj te mény ügy és az örök ség vé de lem ága za ti 

sza bá lyo zá sa. Az örök ség vé del mi tör vény meg te rem tet te az in teg rált örök ség vé de -

lem rend sze rét: meg szün tet te a kü lön bö ző ha tó sá gi, en ge dé lye zé si el já rá sok át fe -

dé se it, mert egy sé ges ke ret be fog lal ta azo kat. 

2007-ben egy párt po li ti kai okok ból ki adott mi nisz te ri ren de let (21/2007. [III. 

26.] OKM ren de let) sú lyo san meg sér tet te a kul tu rá lis és az örök ség vé del mi tör vény, 

va la mint az ön kor mány za ti tör vény al kot má nyos alap el ve ken nyug vó egy sé ges 

rend sze rét. Ez a ki sik lás a tár gyalt kor szak utol só négy évét be ár nyé kol ta, és sú -

lyos vál sá got idé zett elő a ma gyar mú ze um ügy ben. 

 

Vé ge ze tül adó dik a kér dés, hogy van nak-e va ló ban a ma gyar mú ze um ügy nek je len -

tős egye di sa já tos sá gai, il let ve igen vá lasz ese tén me lyek is ezek. Köz hely, hogy  

a leg erő sebb ha tást az oszt rák mú ze u mok gya ko rol ták a szü le tő ma gyar mú ze um -

ügy re, azon ban en nek pon tos mi ben lé té nek fel tá rá sá ra ér dem ben – ta lán a „la banc” 

vád el ke rü lé se ér de ké ben is – a ko ráb bi ku ta tók nem vál lal koz tak. Pe dig a ma gyar 

mú ze u mok nem a sem mi ből jöt tek lét re, ha nem az ala pí tók ál tal meg is mert min ták 

nyo mán. A csá szá ri ud var ál tal kép vi selt muzeológiai né ze te ket és alap el ve ket a ma -

gyar kor tár sak szá má ra a Ratio Educationis köz ve tí tet te, és a Belvedere je le ní tet te 

meg. Így szü let he tett meg Ma gyar or szá gon az a sa já tos nemzetimúzeum-kon cep -

ció, ame lyet az tán a bi ro da lom más tar to má nya i ban is át vet tek. 

Ezt kö ve tő en az oszt rák min ta alap ján lét re jött ma gyar mú ze um ügy vi szont ha -

mar sa ját fej lő dé si pá lyá ra ke rült: a szak ági mú ze u mok kal (el ső sor ban a Szép mű vé -

sze ti Mú ze um mal és az Ipar mű vé sze ti Mú ze um mal) meg je lent az igény az egye te -

mes ség re: im má ron nemcsak a ma gyar föld, ha nem az egész vi lág mű tár gya i nak 

gyűj te mé nye zé sé re. Az ere de ti mú ze um kon cep ció vi szont to vább élt a re gi o ná lis 

gyűj te mé nyek ben, ame lyek egy faj ta „mi ni” nem ze ti mú ze um ként igye kez tek fel ku -

tat ni a szin te min den le het sé ges gyűj tő kör ben a gyűj tő te rü le tü kön ta lál ha tó kul tu -

rá lis ja va kat. 

A Nem ze ti Mú ze um mal kez dő dött az a sa já tos ma gyar gya kor lat is, hogy az or -

szá gos mú ze u mok ala pí tá sá hoz or szág gyű lé si jó vá ha gyás szük sé gel te tik, de a XIX. 

szá zad ban még nem al kot tak a mű kö dést rész le te i ben is meg ha tá ro zó tör vé nyi sza -

bá lyo zást (ága za ti tör vényt). 1920 után vi szont újabb kor szak kö szön tött be az zal, 

hogy nem csak a tu do má nyos au to nó mia ré sze ként mű kö dő or szá gos köz gyűj te mé -
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nyek (1922), ha nem a tel jes ága zat vo nat ko zá sá ban meg szü le tett a vár va-várt 

törvény (1929): ez zel Ma gyar or szág az eu ró pai kul túr kö rön be lül a ma gas fo kon 

sza bá lyo zott mú ze um üggyel ren del ke ző or szá gok kö zé lé pett. Et től kez dő dő en  

a min den ko ri ál lam ha ta lom már nem mond ha tott le ar ról, hogy kul túr po li ti kai kí vá -

nal ma i nak meg fe le lő új ága za ti tör vényt (1949, 1963, 1997) al kos son. 

A vizs gált több mint két év szá zad so rán több ször is lét re hoz tak kö zép irá nyí tó 

szer vet, volt, hogy ez a fenn tar tás fe la da ta it is át vet te, volt, hogy ez a szerv nem -

csak szak mai au to nó mi á val, ha nem egyút tal ön kor mány za ti ság gal is ren del ke zett. 

Ezek kö zül az Or szá gos Ma gyar Gyűj te mény egye tem, Klebelsberg és Magyary 

alko tá sa mind má ig pél da ér té kű.
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XII. Zár szó 
 

 

2000. szep tem ber 1. óta va gyok az Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Böl csé szet -

tu do má nyi Ka rá nak ok ta tó ja; az el telt idő szak fe lé ben fő-, má sik fe lé ben félállás-

ban. Fő ku ta tá si te rü le tem a kö zép ko ri és ko ra új ko ri pénz tör té net, azon ban egy 

hosszú ra si ke rült ki té rő nek kö szön he tő en nyolc esz ten dőn ke resz tül részt vet tem 

a mú ze u mi jog al ko tás ban: me gyei mú ze um igaz ga tó ként (Pest Me gyei Mú ze u mok 

Igaz ga tó sá ga: 2007–2010, 2011–2012), mú ze um igaz ga tó ként (Ferenczy Mú ze um, 

Szent end re: 2013–2015), kul túr po li ti ká ért fe le lős he lyet tes ál lam tit kár ként (Nem -

ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um: 2010–2011), a Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga i nak 

Szö vet sé ge, majd a Ma gyar Vi dé ki Mú ze u mok Szö vet sé ge el nö ke ként (2011–2015). 

Tag ja vol tam az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Kul tu rá lis Ága za ti Szak ma po li -

ti kai Ta ná csá nak (2009–2010) és a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Köz gyűj te mé nyi Kol lé -

gi u má nak (2012–2015). 

Meg bí za tá sa im el lá tá sa so rán nagy hang súlyt fek tet tem ar ra, hogy a jog anyag 

fo lya ma tos ala ku lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se mel lett meg is mer jem an nak tör té neti 

gyö ke re it is. A meg szer zett is me ret anyag nak kö szön he tő en 2016-ban kismonográ-

fiát tet tem köz zé a ré gé sze ti örök ség vé de lem re vo nat ko zó tör té ne ti és ha tá lyos 

jog anyag ról.484 Mun kám eled dig az egyet len ilyen té má jú össze fog la lás, de ab ban 

bí zom, hogy az ál ta lam fel ve tett gon do la to kat más ku ta tók to vább gon dol ják, ered mé -

nye i met to vább fej lesz tik. A mo nog rá fia meg je le né sét több tu do má nyos köz le mé -

nyem el őz te meg és kö vet te; tárgybani ered mé nye im ről rend sze re sen be szá mol -

tam kon fe ren ci á kon is. 

Te vé keny sé gem a kul tu rá lis örök ség vé de lem há rom pil lé re – mű em lék vé de lem, 

ré gé sze ti örök ség vé de lem, kul tu rá lis ja vak vé del me – kö zül el ső sor ban a má so dik ra 

(ré gé szet) és a mú ze um ügy re fó ku szált. Ha zánk ban a há rom örök ség vé del mi te rü -

let és a mú ze um ügy oly kor kö zös, oly kor kü lön jog sza bá lyok ban nyer te el a meg -

fe le lő sza bá lyo zást, de a ha tá lyos ma gyar jog (a kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 

2001. évi LXIV. tör vény) a tel jes kul tu rá lis örök ség vé del met – úgy tű nik, vég leg – 

le vá lasz tot ta a mú ze um ügy ről. 

 

 

Ré gé sze ti örök ség vé de lem 
 

A tu do má nyos köz le mé nye im ben vizs gált té mák kö zül sze ret ném ki emel ni az ak -

kor ko moly ak tu a li tás sal bí ró meg elő ző fel tá rá sok ügyét, ame lyet – tá vol sá got tart -

va az aktuálpolitikai fel han gok tól, el ső sor ban jo gi szem pont ból – kü lön szak cikk ben 

vizs gál tam meg, egyút tal több ja vas la tot is meg fo gal maz tam a le het sé ges meg ol dás 

ér de ké ben.485 Az ál ta lam ki dol go zott há rom mo dell kap csán ta nul má nyo mat a ké -
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485   Uo., 6–11. 



sőb bi jog al ko tás is hasz no sí ta ni tud ta. (Bár a mo nog rá fi á ban a tu do má nyos eti ka 

sza bá lya i nak meg fe le lő en tá vol sá got tar tot tam a po li ti ká tól, nem kí vá nom el hall gat ni, 

hogy 2007–2010 kö zött több el len zé ki kép vi se lő szá má ra vé gez tem szak ér tői mun -

kát tárgybani par la men ti fel szó la lá sok, in ter pel lá ci ók és kér dé sek elő ké szí té se kap csán. 

A Fidesz kul tu rá lis ka bi net je tag ja ként köz re mű köd tem a mú ze u mok ra vo nat ko zó 

prog ram el ké szí té sé ben, amely meg je lent az aláb bi fü zet ben: Mi nő ség a kul tú rá ban. 

Ma gyar or szág kul tu rá lis stra té gi á já nak alap jai. (Stra té gi ai Fü ze tek 2.) Fidesz – Ma gyar 

Pol gá ri Szö vet ség, Bu da pest, 2009. Még 2007-ben Pest Me gye Ön kor mány za tá nak 

fel ké ré sé re részt vet tem a me gyei mú ze u mok fel tá rá si jo gát el vo nó mi nisz te ri ren -

de let kap csán be adott al kot mány bí ró sá gi be ad vány (807/B/2007) el ké szí té sé ben. 

A ré gé sze ti le lő he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti le lő hely, le let meg ta lá ló ja anya gi 

el is me ré sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let mó do sí -

tá sá ról szó ló 21/2007. (III. 26.) OKM ren de let ugyan is sér tet te a he lyi ön kor mány -

za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény és a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a nyil vá nos 

könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő dés ről szó ló 1997. évi CXL. tör vény vo nat ko zó 

ren del ke zé se it, mert a ré gé sze ti fel tá rá sok, a do ku men tá lás és a fel dol go zás jo gá -

nak je len tős ré szét a fen ti tör vé nyek ben ne ve sí tett jo go sul tak he lyett a tör vé nyek -

ben nem sze rep lő új in téz mény nek ad ta át, ez pe dig nem te kint he tő más nak, mint 

a vég re haj tá si jog sza bály al ko tá sá ra vo nat ko zó tör vé nyi fel ha tal ma zás, va la mint  

a jog al ko tá si tör vény meg sér té sé nek. A sza bá lyo zás 2010-ben en nek meg fe le lő en 

egyéb ként mó do sult, így az al kot mány bí ró sá gi be ad vány okafogyottá vált. 

A ré gé sze ti örök ség vé de lem jog sza bá lyi vál to zá sa it igye kez tem nyo mon kö vet ni, 

el kép ze lé se im ről és ku ta tá si ered mé nye im ről kon fe ren ci á kon szá mol tam be („Kon -

fe ren cia a ré gé sze ti örök ség vé de lem ről és a mú ze u mok sze rep vál la lá sá ról.” Pes ti 

Vár me gye há za, 2010. már ci us 1.: Ál la mi sze rep vál la lás és a meg elő ző fel tá rá sok; 

„Kon fe ren cia a ré gé sze ti örök ség vé de lem ről és a mú ze u mok sze rep vál la lá sá ról 2.” 

Pes ti Vár me gye há za, 2011. már ci us 1.: Jog sza bá lyi vál to zá sok a be ru há zá sok hoz 

kap cso ló dó ré gé sze ti fel tá rá sok te rü le tén; Kö zös múlt – kö zös fe la dat. Szak mai kon -

fe ren cia a ré gé sze ti örök ség vé de lem in téz mé nyi hely ze té ről. Szen tes, Me gye há za 

Kon fe ren cia Köz pont, Dísz te rem, 2014. má jus 15.: In téz mény tí pu sok az örök ség 

vé del mé ben). Elem zé se im ben a hely zet fel mé ré sen, az in téz mé nyek erős sé ge i nek 

és gyen ge sé ge i nek be mu ta tá sán túl ar ra tö re ked tem, hogy egyút tal a to váb bi jog -

al ko tás szá má ra ja vas la to kat fo gal maz zak meg: szen te si elő adá som ban pél dá ul 

felve tet tem a ré gé sze ti akkreditáció rend sze ré nek be ve ze té sét, er re rö vi de sen ren -

de let al ko tás sal sor is ke rült. A vi ta ar ról, hogy a mú ze u mok mi lyen sze re pet játsz -

hat nak a ré gé sze ti örök ség vé de lem ről, ve ze tett oda, hogy a mú ze um ügy ho ni jo gi 

alap ja it fel tár jam, ér té kel jem. 

 

 

Mú ze u mi és örök ség vé del mi jog al ko tás, kul tu rá lis igaz ga tás 
 

Ha son ló an fon tos nak tar tot tam, hogy a mú ze um ügy jog sza bá lyi vál to zá sa it ér té kel -

jem, kon fe ren ci á kon is mer tes sem („Rend szer vál tás a ma gyar mú ze u mi élet ben?” 

Pes ti Vár me gye há za, 2013. már ci us 1.: A Ma gyar Vi dé ki Mú ze u mok Szö vet sé ge,  

a vi dé ki mú ze u mok meg újult szer ve ze te; Mú ze um, mint tan tárgy – meg úju ló mú zeu -
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mok és az is ko la rend szer, Pak si Kép tár, 2013. ok tó ber 11.: Vi dé ki mú ze u mok el kép -

ze lé sei, ja vas la tai a mú ze u mi in téz mé nyi rend szer át ala ku lá sá nak és a MOKK kon -

cep ci ó já nak tük ré ben), va la mint a szük sé ges át ala kí tá sok ról foly ta tott vi ták ban is 

részt vet tem486, leg utóbb a MúzemCafé „Hi ány” cí mű kör kér dé sé re ké szí tet tem írá sos 

hoz zá szó lást.487 Tu do má nyos te vé keny sé gem mel lett – a tár ca fel ké ré sé re – 2012-

ben részt vet tem a vi dé ki mú ze u mi há ló zat át ala kí tá sát meg elő ző egyez te té si fo -

lya mat ban. 

A ré gé sze ti örök ség vé de lem utol só ti zen öt évé nek in téz mé nyi vál to zá sa it hát tér -

elem zés ben fog lal tam össze, a jog sza bá lyi vál to zá so kat rész le te sen ér té kel tem.488 

Ké szí tet tem to váb bá egy rö vid össze fog la lást a ré gé szet szá má ra ki emelt je len tő -

ség gel bí ró kincs ta lá lás ha tá lyos sza bá lyo zá sá ról.489 Nyo mon kö vet tem az örök ség -

vé del mi jog al ko tást, így be mu tat tam a ré gé sze ti akkreditáció rend sze rét490, aho gyan 

ér té kel tem a 2017-es év elő re mu ta tó örök ség vé del mi jog al ko tá sát is.491 

2015-ben fel ké rést kap tam a Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem De ák Fe renc To -

vább kép ző In té ze té től a jo gi szak ok le ve les kul tú ra szer ve ző me ne dzser kép zés ke re -

tén be lül a „Kul tu rá lis igaz ga tás és pro jekt me nedzs ment” cí mű tan tárgy ki dol go zá -

sá ra és ok ta tá sá ra.492 A kép zés a kul tú ra és a mű vé szet köz ve tí té sé vel fog lal ko zó 

in téz mé nyek, nonprofit szer ve ze tek, vál lal ko zá sok, NGO-k stb. ve ze tői szá má ra biz -

to sít ja a ve ze tői, va la mint más szer ve ző-me ne dzse ri fe la da ta i hoz kap cso ló dó alap -

ve tő jo gi és gaz da sá gi, szer ve zé si is me re tek meg szer zé sét, így az ál ta lam ok ta tott 

tárgy je len ti a hi dat a ha gyo má nyos jo gi is me re tek és a kul tu rá lis szfé ra kö zött.  

A kép zé sen be lül több hall ga tó szak dol go za ti té ma ve ze tő je vol tam, il let ve zá ró -

vizs ga-bi zott sá gi tag ként is köz re mű köd tem. 

Nem el fe led ve, hogy ku ta tá sa im fő irá nya a kö zép ko ri és ko ra új ko ri Ma gyar or -

szág pénz tör té ne te, sze ret tem vol na egy má so dik ku ta tá si ága za tot (mú ze um ügy/ 

ré gé sze ti örök ség vé de lem jo gi sza bá lyo zá sá nak tör té ne te, il let ve a ha tá lyos sza bá -

lyo zás) is fel épí te ni: bí zom ab ban, hogy ezt a tö rek vé se met si ke re sen meg va ló sí -

tot tam. Je len leg az Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán 

fő ál lá sú egye te mi do cens ként ok ta tok (Tör té ne ti In té zet, Tör té ne lem Se géd tu do má -

nyai Tan szék); az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal nu miz ma ti ka, ré gé szet, 
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486   LIMBACHERNÉ LEN GYEL Ág nes – SZENTKUTI Ká roly – KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY Már ton – HOR VÁTH 
Lász ló: Mű kö dő ké pe sek-e a je len le gi me gyei mú ze u mi szer ve ze tek, vagy in kább ér de mes len ne át szer vez ni 
azo kat, és ha igen, ho gyan? = MúzeumCafé, 2011, 5. sz., 26–30. 

 
487   KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY Már ton: Mit érez HI ÁNY-nak a ma ga te rü le tén vagy a ha zai mú ze u mi rend szer -

ben, mi lyen HI ÁNY-osságot tart a leg ége tőbb nek? A MúzeumCafé kör kér dé se = MúzeumCafé, 2018, 1. sz., 
70–71. 

 
488   Uő: Az el múlt ti zen öt év a ma gyar ré gé sze ti örök ség vé de lem ben. Hát tér elem zés a jog sza bá lyi vál to zá sok -

hoz = epiteszforum.hu, 2016. au gusz tus 9., http://epiteszforum.hu/az-elmult-tizenot-ev-a-ma gyar-
regeszeti-oroksegvedelemben (utol só le töl tés: 2017. 06. 05.) 

 
489   Uő: A kincs ta lá lás ha tá lyos sza bá lyo zá sá ról = Ma gyar Mú ze u mok Online, 2016. au gusz tus 11., http://ma -

gyarmuzeumok.hu/tema/3478_a_kincstalalas_hatalyos_szabalyozasarol (utol só le töl tés: 2017. 06. 05.) 
 
490   Uő: Fel ve té sek a ré gé sze ti akkreditációról: a ré gé sze ti gyűj tő kö rű mú ze u mok mi nő sí té sé nek új rend sze re 

= MúzeumCafé, 2016, 5–6. sz., 59–62. 
 
491   Uő: Újabb vál to zá sok a ré gé sze ti örök ség vé de lem ha zai rend sze ré ben = MúzeumCafé, 2018, 1. sz., 55–60. 
 
492   Vö.: http://jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet/erdeklodoknek/kepzeseink-nem-jogaszoknak/jo gi-szak ok -

le ve les-kulturaszervezo-me ne dzser (utol só le töl tés: 2018.06.09.)



tör té ne ti muzeológia szak ágak ban be jegy zett kul tu rá lis szak ér tő, va la mint a Mi nisz -

ter el nök ség ál tal ré gé szet-szak te rü le ten nyil ván tar tott örök ség vé del mi szak ér tő 

va gyok. Ér dek lő dé sem a ré gé szet, a nu miz ma ti ka és a tör té ne ti muzeológia mel lett 

ki ter jed a tel jes mú ze u mi te rü le tet érin tő jog al ko tá si fo lya ma tok ra. Tu do má nyos 

mun kás sá gom nap ra ké szen meg ta lál ha tó a Ma gyar Tu do má nyos Mű vek Tá rá ban 

(www.mtmt.hu). Ok le ve les jo gá szi vég zett sé gem „to vább fej lesz té se ként” vál lal koz -

tam egyé ni fel ké szü lő ként (újabb) dok to ri ta nul má nyok ra, ez út tal a Nem ze ti Köz -

szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Dok to ri Is ko lá ja ke re té ben. Bí zom ab -

ban, hogy az el vég zett mun ka ered mé nye ként el ké szült dok to ri ér te ke zés olyan 

kézi könyv vé vál hat, ame lyet egya ránt hasz no sít hat a jog al ko tó és a jog al kal ma zó 

az újabb dön tés ho za ta li fo lya ma tok ban.
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Felhasznált források és irodalom 
 

 

Levéltári kutatás során feltárt források (előterjesztések és jegyzőkönyvek) 
 

A Minisztertanács felterjesztése a múzeumokról és műemlékekről szóló tör vény -

ere jű rendelet tervezetének felterjesztése törvényerejű rendeletként való megal -

kotása végett: MNL OL XVIII-2-a-132/11/1949. (4. doboz). 

 

A Minisztertanács elnökének felterjesztése a múzeumok és műemlékekről szóló 

1949. évi 13. sz. tvr. módosítása tárgyában: MNL OL XVIII-2-a-101/39/1952.  

(9. doboz). 

 

A Minisztertanács elnökhelyettesének felterjesztése a műszaki emlékek védelméről 

szóló törvényerejű rendelet megalkotására vonatkozóan: MNL OL XVIII-2-a-0010/ 

3–6/1954. (12. doboz). 

 

A Minisztertanács elnökhelyettesének felterjesztése a múzeumokról és műem lé -

kekről szóló 1949. évi 13. sz. tvr. kiegészítésére és módosítására vonatkozóan: 

MNL OL XVIII-2-a-0010/15, 16, 17/1954. (12. doboz). 

 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány előterjesztése a muzeális emlékek 

védelméről szóló törvényerejű rendelet megalkotására: MNL OL XVIII-2-a-9. 

tvr./1963. (46. doboz). 

 

A muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. számú tvr. módosítása: MNL OL 

XVIII-2-a-1975. évi 6. sz. tvr. (111. doboz). 

 

A muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rendelet 

mó dosításáról és kiegészítéséről: MNL OL XVIII-2-a-1981. évi 19. sz. tvr. (143. 

doboz). 

 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. november hó 14-én megtartott 6. szá -

mú ülésének gyorsírói jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1949. november 14. ülés 

(1. doboz). 

 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952. december hó 27-én reggel 9-kor meg -

tartott 18. ülésének jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1952. december 27. ülés  

(4. doboz). 

 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1954. február hó 23-án délelőtt 9-kor meg -

tartott 3. ülésének jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1954. február 23. ülés  

(5. doboz). 
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1954. május hó 11-én délelőtt 9-kor megtar -

tott 5. ülésének jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1954. május 11. ülés (5. doboz). 

 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1963. május hó 10-én délelőtt 10 

óra kor megtartott ülésének jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1963. május 10. ülés 

(7. doboz). 

 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1975. február 28-án tartott ülésének 

jegyzőkönyve: MNL OL XVIII-2-b-1975. február 28. (15. doboz). 

 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1981. augusztus 28-án megtartott ülé sé -

ről készült jegyzőkönyv: MNL OL XVIII-2-b-1981. augusztus 28. (28. doboz). 

 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1981. szeptember 25-én megtartott ülé -

séről készült jegyzőkönyv: MNL OL XVIII-2-b-1981. szeptember 25. (28. doboz). 

 

 

Interneten közzétett források 
 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló T/4747. számú törvényjavaslat teljes szö ve -

ge, módosítók, szavazás, felszólalók (Magyar Köztársaság Országgyűlése, 1994–1998, 

kihirdetett törvényjavaslatok és határozati javaslatok): http://www.parla ment.hu/ 

iromany/04747ir.htm (utolsó letöltés: 2018. 05. 14.) 

 

A kulturális örökség védelméről szóló T/4027. számú törvényjavaslat indokolással 

(Magyar Köztársaság Országgyűlése, 1998–2002): http://www.parlament.hu/ 

irom36/4027/4027.htm (utolsó letöltés: 2018. 07. 04.) 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 

T/15888. számú törvényjavaslat indokolással (Magyar Köztársaság Országgyűlése, 

2002–2006): http://www.parlament.hu/irom37/15888/15888.pdf (utolsó letöltés: 

2018. 07. 23.) 

 

„Előterjesztés a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 

meg találója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) 

NKÖM rendelet módosításáról”, oktatási és kulturális miniszter, 2007. február. 21., 

a véleményezési határidő: 2007. február 26. (http://www.nefmi.gov.hu/letolt/elekt -

ronikus_ugyintezes/regesz_tervezet_070221.pdf, utolsó letöltés: 2016. 07. 16.) 
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Kiadott források 
 

Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. VI. kötet. 

Szerkesztette és saját költségén kiadta KOVÁCS Ferenc. Bp., Franklin Társulat, 1894. 

 

Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés Főrendi Házának irományai. 

IV. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Főrendi Ház. Irományok. IV.) Pest, Pesti Könyvnyomda Rész vény -

társulat, 1871. (= FI 1869/4.) 

 

Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés Főrendi Házának naplója. II. 

kötet. Hiteles kiadás. Szerk. MASZÁK Húgó. (Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirde-

tett Országgyűlés nyomtatványai. Főrendi Ház. Napló. II.) Pest, Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársulat, 1872. (= FN 1869/2.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

II. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés 

nyom tatványai. Képviselőház. Irományok. II.) Pest, Deutsch-féle Kiadó és Részvény -

társaság, 1870. (= KI 1869/2.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

III. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés 

nyom tatványai. Képviselőház. Irományok. III.) Pest, Deutsch-féle Kiadó és Rész -

vény társaság, 1870. (= KI 1869/3.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

IV. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. IV.) Pest, Deutsch-féle Kiadó és Rész -

vény társaság, 1870. (= KI 1869/4.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

XIII. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XIII.) Pest, Pest-Bécsi Irodalmi és Művé -

szeti Intézet, Deutsch testvérek, 1872. (= KI 1869/13.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Ötödik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. GREGUSS Ágost. (Az 1869-dik évi april 20-dikára 

hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. V.) Pest, Légrády Test -

vérek, 1870. (= KN 1869/5.) 

 

Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Hatodik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. GREGUSS Ágost, NAGY Iván. (Az 1869-dik évi 

april 20-dikára hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. VI.) 

Pest, Légrády Testvérek, 1870. (= KN 1869/6.) 
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Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Tizennegyedik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. NAGY Iván. (Az 1869-dik évi april 20-di -

ká ra hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. XIV.) Pest, Légrády 

Testvérek, 1871. (= KN 1869/14.) 

 

Az 1872. évi september hó 1-jére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Ötödik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. NAGY Iván. (Az 1872. évi september hó 1-jére 

hir detett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. V.) Buda, Magyar Kirá -

lyi Államnyomda, 1873. (= KN 1872/5.) 

 

Az 1875. évi augusztus 28-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Tizenhetedik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. NAGY Iván. (Az 1875. évi augusztus 28-ára 

hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. XVII.) Buda, Magyar 

Királyi Államnyomda, 1875. (= KN 1875/17.) 

 

Az 1878. évi október hó 17-re hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

XXIV. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1878. évi október hó 17-re hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XXIV.) [Bp.], Pesti Könyvnyomda Rész -

vény társaság, 1881. (= KI 1878/24.) 

 

Az 1881. évi szeptember hó 24-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Harmadik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. P. SZATHMÁRY Károly. (Az 1881. évi szep -

tem ber hó 24-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. III.) 

[Bp.], Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1882. (= KN 1881/3.) 

 

Az 1881. évi szeptember hó 24-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Nyolczadik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. P. SZATHMÁRY Károly. (Az 1881. évi szep -

tem ber hó 24-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. VIII.) 

[Bp.], Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1883. (= KN 1881/8.) 

 

Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Tizenötödik kötet. Hiteles kiadás. Szerk. P. SZATHMÁRY Károly. (Az 1887. évi szep -

tem ber hó 26-ára hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. XV.) 

[Bp.], Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1890. (= KN 1887/15.) 

 

Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Huszonkilenczedik kötet. Hiteles kiadás. (Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett 

Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. XXIX.) Bp., Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársaság, 1896. (= KN 1892/29.) 

 

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának iro má -

nyai. IV. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Ország -

gyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. IV.) [Bp.], Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársaság, 1897. (= KI 1896/4.) 
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Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának iromá -

nyai. XXVII. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Ország -

gyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XXVII.) [Bp.], Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársaság, 1900. (= KI 1896/27.) 

 

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Első kötet. Hiteles kiadás. (Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Napló. I.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 

1897. (= KN 1896/1.) 

 

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Negyedik kötet. Hiteles kiadás. (Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Ország -

gyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. IV.) Bp., Pesti Könyvnyomda Rész vény -

társaság, 1897. (= KN 1896/4.) 

 

Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés Főrendiházának naplója. I. kö tet. 

Hiteles kiadás. (Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés nyom tat vá -

nyai. Főrendiház. Napló. I.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény tár su lat, 

1907. (= FN 1906/1.) 

 

Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

X. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés nyom -

tatványai. Képviselőház. Irományok. X.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 

1907. (= KI 1906/10.) 

 

Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. V. 

kö tet. Hiteles kiadás. (Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés nyom -

tat ványai. Képviselőház. Napló. V.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény -

társulat, 1907. (= KN 1906/5.) 

 

Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés irományai. II. kötet. Hiteles 

kiadás. (Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés nyomtatványai. 

Nemzetgyűlés. Irományok. II.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1923.  

(= NI 1922/2.) 

 

Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés naplója. Harmadik kötet. Hite les 

kiadás. (Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés nyomtatványai. 

Napló. III.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1922. (= NN 

1922/3.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés Felsőházának irományai. VII. 

kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés 

nyom tatványai. Felsőház. Irományok. VII.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvény tár sa -

ság, 1929. (= FI 1927/7.) 
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Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Felsőházának naplója. III. kö -

tet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés nyom tat -

ványai. Felsőház. Napló. III.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 

1929. (= FN 1927/3.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés Képviselőházának iro má nyai. 

II. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés 

nyom tatványai. Képviselőház. Irományok. II.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvény -

társaság, 1927. (= KI 1927/2.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés Képviselőházának iro má nyai. 

VII. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. VII.) Bp., Pesti Könyvnyomda Rész vény -

társaság, 1928. (= KI 1927/7.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés Képviselőházának iromá nyai. 

IX. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. IX.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvény -

tár saság, 1928. (= KI 1927/9.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés Képviselőházának iro má nyai. 

XV. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére összehivott Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. XV.) Bp., Pesti Könyvnyomda Részvény -

társaság, 1929. (= KI 1927/15.) 

 

Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Kilen cedik kötet. Hiteles kiadás. (Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Ország gyű -

lés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. IX.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Részvénytársulat, 1928. (= KN 1927/9.) 

 

Az 1931. évi július hó 18-ára összehivott Országgyűlés Képviselőházának irományai. 

IX. kötet. Hiteles kiadás. (Az 1931. évi július hó 18-ára összehivott Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Irományok. IX.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Részvénytársulat, 1934. (= KI 1931/9.) 

 

Az 1931. évi július hó 18-ára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 

Husza dik kötet. Hiteles kiadás. (Az 1931. évi július hó 18-ára hirdetett Országgyűlés 

nyomtatványai. Képviselőház. Napló. XX.) Bp., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 

Részvénytársulat, 1934. (= KN 1931/20.) 

 

Albrecht főherceg cs. kir. volt főkormányzónak 1859. jan. 6-án kelt s a budai Hely -

tar tótanács osztálya által kibocsátott múzeumi utasításai. Fordította SOÓS István. In: 

TÓTH Ferenc: Mű-Kincs-Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–

1906. (MúzeumCafé könyvek 3.) Bp., Szépművészeti Múzeum, 2017, 385–394. 
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Alkotmányjog. Jogszabálygyűjtemény. Szerk. KUKORELLI István (Osiris Tankönyvek), 

Bp., Osiris Kiadó, Budapest, 1996, második, átdolgozott kiadás. 

 

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum első magyar nyelvű szol -

gá lati utasítása és házirendje (1845–1846) = Lymbus. Magyarságtudományi forrás -

közlemények, 2006, 149–169. 

 

Dokumentumok a 175 éves Magyar Nemzeti Múzeum történetéből. Összeállította 

KOREK József = Múzeumi Közlemények, 1977, 1–3. sz., 14–37. 

 

József nádor iratai. Harmadik kötet. 1807–1809. Kiadta és magyarázatokkal kísérte 

DOMANOVSZKY Sándor. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Magyar or -

szág újabbkori történetének forrásai. József nádor élete és iratai. 4.) Bp., Magyar 

Történelmi Társulat, 1935. 

 

Kazinczy Ferencz levelezése. A Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti bi -

zottsága megbizásából közzéteszi VÁCZY János. Ötödik kötet. 1807. május 1.–1808. 

június 30. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1894. 

 

Kossuth Lajos országgyűlési tudósítások. IV. 1834. december 1.–1835. augusztus 26. 

Sajtó alá rendezte BARTA István. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / 

Ma gyarország újabbkori történetének forrásai. Kossuth Lajos összes munkái IV.) Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1959. (= KÖM 4). 

 

Kossuth Lajos országgyűlési tudósítások. V. 1835. augusztus 27.–1836. május 2. 

Sajtó alá rendezte BARTA István. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / 

Magyarország újabbkori történetének forrásai. Kossuth Lajos összes munkái V.) Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1961. (= KÖM 5). 

 

Kossuth Lajos 1848/49-ben. I. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. 

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta BARTA István. (Fontes Historiae 

Hungaricae Aevi Recentioris / Magyarország újabbkori történetének forrásai. Kos -

suth Lajos összes munkái XI.) Bp., Akadémiai Kiadó, 1951. (= KÖM 11.) 

 

Kossuth Lajos 1848/49-ben. III. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány 

élén. Első rész. 1848 szeptember–december. Sajtó alá rendezte BARTA István. (Fontes 

Historiae Hungaricae Aevi Recentioris / Magyarország újabbkori történetének for -

rásai. Kossuth Lajos összes munkái XIII.) Bp., Akadémiai Kiadó, 1952. (= KÖM 13.) 

 

A kulturális igazgatás kézikönyve. Szerk. BLAHÓ Pál – DÖRNYEI István – SZENDE Ist -

ván, Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977, második kiadás. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata. A nyomtatvány 

OSZK-ban található, 217 235. sz. példányának szövegmásolatát DEBRECZENI-

DROP PÁN Béla készítette. A forrásul szolgáló nyomtatvány első lapjára egykorú 
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kézírással rájegyezve: „jóváhagyva 1889. évi III. 8.-án 9970. sz. a.” = TÓTH Ferenc: 

Mű-Kincs-Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906. (Múzeum -

Café könyvek 3.) Bp., Szépművészeti Múzeum, 2017, 401–414. 

 

Magyar Ország gyűlésének jegyző-könyve / Diarium Comitiorum Regni Hungariae. 

Pest, Landerer Mihály, 1807. 

 

Magyar Ország gyűlésének jegyző-könyve / Diarium Comitiorum Regni Hungariae. 

Pozsony, Belnay György, 1808. 

 

Magyar törvénytár. 1740–1835. évi törvényczikkek. Fordította CSIKY Kálmán, ma -

gya rázatokkal és utalásokkal kíséri MÁRKUS Dezső. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 5.) Bp., Franklin Társulat, 1901. 

(= CJH 5.) 

 

Magyar törvénytár. 1836–1868. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Ma gyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 6.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 6.) 

 

Magyar törvénytár. 1869–1871. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 7.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 7.) 

 

Magyar törvénytár. 1872–1874. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 8.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 8.) 

 

Magyar törvénytár. 1875–1876. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 9.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 9.) 

 

Magyar törvénytár. 1877–1878. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 10.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 10.) 

 

Magyar törvénytár. 1881. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar Tör -

vénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 12.) Bp., Franklin Társulat, 1896.  

(= CJH 12.) 

 

Magyar törvénytár. 1882–1883. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 13.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 13.) 
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Magyar törvénytár. 1884–1886. évi törvényczikkek. (Corpus Juris Hungarici. Magyar 

Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 14.) Bp., Franklin Társulat, 1896. 

(= CJH 14.) 

 

Magyar törvénytár. 1896. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta MÁRKUS Dezső. 

(Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 

19.) Bp., Franklin Társulat, 1897. (= CJH 19.) 

 

Magyar törvénytár. 1900. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta MÁRKUS Dezső. 

(Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000–1895. Millenniumi emlékkiadás. 

23.) Bp., Franklin Társulat, 1901. (= CJH 23.) 

 

Magyar törvénytár. 1906. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta MÁRKUS Dezső. 

(Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 28.) Bp., 

Frank lin Társulat, 1907. (= CJH 28.) 

 

Magyar törvénytár. 1907. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta MÁRKUS Dezső. 

(Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 29.) Bp., 

Franklin Társulat, 1908. (= CJH 29.) 

 

Magyar törvénytár. 1911. évi törvényczikkek. Jegyzetekkel ellátta MÁRKUS Dezső. 

(Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 33.) Bp., 1912. 

(= CJH 33.) 

 

Magyar törvénytár. 1922. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta TÉRFY Gyula. (Cor -

pus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 44.) Bp., Franklin 

Társulat, 1923. (= CJH 44.) 

 

Magyar törvénytár. 1923. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta TÉRFY Gyula. (Cor -

pus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. 45.) Bp., Franklin 

Társulat, 1924. (= CJH 45.) 

 

Magyar törvények. 1926. évi törvénycikkek. (Az összes élő törvények tárgymutatójá-

val). Jegyzetekkel ellátta TÉRFY Gyula. (Codex Hungaricus. Magyar Törvények. Az 

al kalmazásban levő magyar törvények gyűjteménye. 44.) Bp., Révai Testvérek Iro -

dal mi Intézet Részvénytársaság, é. n. (= CJH 48.) 

 

Magyar törvények. 1929. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta TÉRFY Gyula. (Co -

dex Hungaricus. Magyar Törvények. Az alkalmazásban levő magyar törvények gyűj -

teménye.) Bp., Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, [1930]. (= CJH 51.) 

 

Magyar törvénytár. 1934. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátták DEGRÉ Miklós és 

VÁRADY-BRENNER Alajos. (Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi 

emlékkiadás. 56.) Bp., Franklin Társulat, 1935. (= CJH 56.) 
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Magyar törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátták VINCENTI Gusz -

táv és GÁL László. (Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlék -

kiadás. 66.) Bp., Franklin Társulat, é. n. (= CJH 66.) 

 

A múzeumi törvény és végrehajtási utasítása. A muzeális közgyűjtemények ügyrendi 

sza bályzata. 1984. Szerk. HÁMORI János, Bp., Központi Múzeumi Igazgatóság, 1984. 

(= ÜGYREND) 

 

A múzeumok távlati fejlesztési koncepciója = Múzeumi Közlemények, 1987–1988, 3–10. 

 

A múzeumokra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok kézikönyve. Szerk. KOVÁCS 

István, Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1971. 

 

HÓMAN Bálint: Művelődéspolitika. (Hóman Bálint munkái) Bp., Magyar Történelmi 

Társulat, 1938. 

 

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján III. Történészvita. Szerkesztette,  

a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta HEGEDŰS B. András és RAINER 

M. János. Bp., Kelenföld–ELTE, 1990. 

 

Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. For dí tot ta, 

jegyzetekkel és mutatókkal ellátta MÉSZÁROS István. Bp., Akadémiai Kiadó, 1981. 

(= RE) 

 

Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai 

(1917–1932). Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta GLATZ Ferenc. Bp., Európa 

Könyvkiadó, 1990. 

 

 

Feldolgozások 
 

A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerk. PINTÉR János, Bp., Ma gyar 

Nemzeti Múzeum, 2002. 

 

ALMÁSSY Katalin – ISTVÁNOVITS Eszter: Jósa András Múzeum = Múzsák kertje. A ma -

gyar múzeumok születése. Szerk. HOLLÓ Szilvia Andrea – GALI Ágnes, Bp., Pulszky 

Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, 2002, 157–160. 

 

ANDRÁSSY Mária: Magyary Zoltán kultúrpolitikai munkássága = Magyary Zoltán 

mun kássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. 

Tudományos füzetek. Komárom–Esztergom Megyei Múzeumi Szervezet 5. (1990), 34–40. 

 

ARADI Zsolt: A költségvetési gazdálkodás = Múzeumi vezetési ismeretek. A tanfolyam 

jegyzete, 2007–2008. Szerk. VÁSÁRHELYI Tamás – KÁLDY Mária – FRENDL Kata – 

SÁGHI Ilona, Szentendre, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2008, 70–77. 
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ARONSON, Peter – ELGENIUS, Gabriella: Making National Museum in Europe – A Com -

parative Approach = Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference 

proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of 

the Past and the European Citizen, Bologna 28–30 April 2011. Ed. ARONSON, Peter 

– ELGENIUS, Gabriella, EuNaMus Report No 1. Published by Linköping University 

Electronic Press: http://www.ep.liu.se/ecp/064/002/ecp64002.pdf (utolsó letöltés: 

2019. 05. 11.) 

 

Autonómiák Magyarországon. 1848–2000. I–III. Szerk. GERGELY Jenő, Bp., ELTE 

Tör ténénelemtudományok Doktori Iskola – L’Harmattan Kiadó, 2005. 

 

B. HORVÁTH Csilla: Janus Pannonius Múzeum = Múzsák kertje. A magyar múzeumok 

szü letése. Szerk. HOLLÓ Szilvia Andrea – GALI Ágnes, Bp., Pulszky Társaság – Magyar 

Múzeumi Egyesület, 2002, 166–169. 

 

B. VARGA Judit: A múzeumpedagógia mint a múzeumi tudás optimális kommuniká-

ciója. A londoni Science Museum és egy skóciai science center jó példája = Tudás és 

gya korlat. Múzeumpedagógiai módszerek – Európai példák és hazai alkalmazások. 

Módszertani fejlesztés. Szerk. BERECZKI Ibolya – SÁGHI Ilona (Múzeumi iránytű 5.), 

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 

2010, 126–134. 

 

BALÁZS György: Múzeumok regisztrációja = Múzeumi Közlemények, 2003, 2. sz., 20–31. 

 

BALÁZS György: A múzeumi tevékenység etikai szabályozása = Múzeumi vezetési 

isme retek. A tanfolyam jegyzete, 2007–2008. Szerk. VÁSÁRHELYI Tamás – KÁLDY 

Mária – FRENDL Kata – SÁGHI Ilona, Szentendre, Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központ, 2008, 31–32. 

 

BASICS Beatrix: A Magyar Történelmi Képcsarnok = A 200 éves Magyar Nemzeti Mú -

ze um gyűjteményei. Szerk. PINTÉR János, Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 2002, 277–

301. 

 

BASICS Beatrix: Mitől köz a közgyűjtemény? – A nemzet, az állam, az önkormányza -

tok vagy a közösség a kulturális emlékek valódi tulajdonosa? = MúzeumCafé, 2014, 

2. sz., 18–25. 

 

BASICS Beatrix: „Amit természet és emberi szorgalom a haza területén létrehozott” – 

A cseh múzeumok rendszerének kialakulása és mai helyzete = MúzeumCafé, 2015,  

6. sz., 18–27. 

 

BASICS Beatrix: Egységben volt az erő = MúzeumCafé, 2016, 4. sz., 99–109. 

 

BASICS Beatrix: Képtár és Történelmi Képcsarnok = MúzeumCafé, 2016, 2. sz., 88–101. 
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BASICS Beatrix: Példák magyar képzőművészeti adattárakra = MúzeumCafé, 2018,  

2. sz., 175–183. 

 

BÁNDI Gábor: A magyar múzeumi hálózat fenntartási és irányítási problémái, 1960–

1982 = Múzeumi Közlemények, 1984, 1. sz., 3–15. 

 

BELÉNYESY Károly – VIRÁGOS Gábor: A régészet az ezredforduló után: a régészet 

helye és szerepe a 21. századi fejlett piacgazdaságban és a tudásalapú társadalomban. 

Alternatív lehetőségek a régészeti feladatellátásban: egy európai körút tapasztalatai 

= Archaeologiai Értesítő, 2008, 273–289. 

 

BENCZE Géza: Vizsgálat az országos gyűjtőkörű szakmúzeumok körében = Múzeumi 

Közlemények, 2003, 2. sz., 6–19. 

 

BENYÁK Adrienn: Az Elnöki Tanács és az Országgyűlés helye és szerepe az állam -

szer vezetben 1949–1953 között = Jogtörténeti Szemle, 2006, 3. sz., 35–41. 

 

BERECZKI Ibolya – KÁLDY Mária – SÁGHI Ilona – VÍGH Annamária: Múzeumi szakem -

be rek kompetenciái = Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgá -

la tában. Kutatási jelentés. Szerk. BERECZKI Ibolya – SÁGHI Ilona (Múzeumi iránytű 4.), 

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 

2010, 121–130. 

 

BERÉNYI Mariann – SCHNEIDER József: Múzeum-e az autómúzeum? = MúzeumCafé, 

2018, 3. sz., 99–149. 

 

BERÉNYI Sándor: A kulturális közigazgatás általános kérdései. A közművelődés és  

a közgyűjtemények igazgatása = Közigazgatási jog. Különös rész. Szerk. FICZERE 

Lajos – FORGÁCS Imre (Osiris Tankönyvek), Bp., Osiris Kiadó, 2006, negyedik, átdol -

gozott kiadás, 307–335. 

 

BERLÁSZ Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1802–1867. Bp., Orszá -

gos Széchényi Könyvtár, 1981. 

 

BERLÁSZ Jenő: Jankovich Miklós pályaképe és könyvtári gyűjteményei = Jankovich 

Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Tanulmányok. Szerk. BELITSKA-SCHOLTZ 

Hedvig (Művészettörténeti füzetek / Cahiers d’histoire de l’art 17.), Bp., Akadémiai 

Kiadó, 1985, 23–78. 

 

BÉNYEI Miklós: A művelődés feladatainak, formáinak és intézményrendszerének át -

ala kulása a polgárosodás időszakában = Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás 

(1772–1846). Tanulmányok. Szerk. BELITSKA-SCHOLTZ Hedvig (Művészettörténeti 

füzetek / Cahiers d’histoire de l’art 17.), Bp., Akadémiai Kiadó, 1985, 11–22. 
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BÍRÓ György – CSÁKÓ Györgyi – CSÉCSY György – FAZEKAS Judit – HARSÁNYI 

Gyön gyi – LESZKOVEN László – MISKOLCZI BODNÁR Péter – UJVÁRI Andorné: Szer -

ződési alaptípusok. Szerk. BÍRÓ György, Miskolc, Novotni Kiadó, 2000, 3., átdolgo -

zott kiadás. 

 

BODÓ Sándor: Múzeumok, muzeális emlékek = A kulturális igazgatás. Közigazgatási 

szakvizsga. Szerk. KISS Zoltán, [Bp.], BM Kiadó, [1996?], 31–39.493 

 

BODÓ Sándor: A múzeumok története Magyarországon a dualizmus korában. Aka dé -

miai doktori értekezés. Bp., 2016. (http://real-d.mtak.hu/1012/7/dc_1362_16_dok -

tori_mu.pdf, utolsó letöltés: 2018. 04. 25.) 

 

Budapest lexikon. I. kötet. A–K. Főszerk. BERZA László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1993, 

második, bővített kiadás. 

 

BUDZSÁKLIA Mátyás: Közművelődés- és művészetügyi igazgatás = BUDZSÁKLIA Má -

tyás – LŐRINCZ Lajos: Kulturális igazgatás. Jegyzet. (Szakigazgatás III.) Bp., Állam -

igazgatási Főiskola, 1984, harmadik, javított, átdolgozott kiadás, 6–30. 

 

BUDZSÁKLIA Mátyás: A kulturális igazgatás fogalma = BUDZSÁKLIA Mátyás – LŐRINCZ 

Lajos: Kulturális igazgatás. Jegyzet. (Szakigazgatás III.) Bp., Államigazgatási Főis kola, 

1984, harmadik, javított, átdolgozott kiadás, 1–5. 

 

BUDZSÁKLIA Mátyás – LŐRINCZ Lajos: Kulturális igazgatás. Jegyzet. (Szakigazgatás 

III.) Bp., Államigazgatási Főiskola, 1984, harmadik, javított, átdolgozott kiadás. 

 

BUZA János: Utószó = Hóman Bálint: A történelem útja. Válogatott tanulmányok. 

Válo  gatta, szerkesztette és az utószót írta BUZA János. (Millenniumi magyar törté -

nelem. Historikusok.) Bp., Osiris, 2002, 523–530. 

 

BUZINKAY Péter: Az ingó kulturális javak védelme = Kulturális örökségvédelmi jog 

Magyarországon. Szerk. VÖLGYESI Levente, Bp., Rejtjel Kiadó, 2010, 99–149. 

 

CSERI Miklós: Szemléletváltás a múzeumokban = Élmény és tudás. Múzeumi szakem -

berek a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Szerk. BERECZKI Ibolya – SÁGHI 

Ilona (Múzeumi iránytű 4.), Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi 

Oktatási és Képzési Központ, 2010, 97–103. 

 

CSERI Miklós: A tudományos stratégia mint a változások generátora. Vezetői feladatok 

a tudományos stratégia kialakításában és megvalósításában = Múzeumvezetési isme -
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493   Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár nyil ván tar tá sa sze rint 1999-ben je lent meg a ki ad vány, azon ban az 
elő szót Tö rök And rás (1954–) he lyet tes ál lam tit kár (1994–1995) ír ta, a szö veg tar tal ma sze rint az 
1996-os ál la po tot tük rö zi, mert még nem sze re pel benne az 1997-es tör vény. En nek alap ján az 1996-
os meg je le nést va ló szí nű sít het jük.



re tek 1. Szerk. BERECZKI Ibolya – SÁGHI Ilona (Múzeumi iránytű 8.), Szentendre, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010, 94–102. 

 

CSIKY Kálmán: A magyar állam közigazgatási joga. Kézikönyv joghallgatók és szigor -

lók használatára a legujabb törvények és rendeletek alapján. Második kötet. A köz igaz -

gatási jog anyagi része. Bp., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1889. 

 

CSUTAK Vilmos: A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek ötvenéves 

fejlődése = Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Szerk. 

CSU TAK Vilmos, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 1929 (reprint: Bp., 

[1989]), 5–25. 

 

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: Első „múzeumi törvény” – 200 évvel ezelőtt iktatták 

tör vénybe a Magyar Nemzeti Múzeumot = Magyar Múzeumok, 2008, 36–38. 

 

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: Hóman Bálint a Magyar Nemzeti Múzeum élén (1923–

1932) = Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk. UJVÁRY 

Gábor, Bp., Ráció Kiadó, 2011, 82–93. 

 

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: „A látogatókkal szemben készséges barátságot tanu -

sít sanak” = MúzeumCafé, 2011, 25. sz., 41–42. 

 

ESTÓK János: Milyennek kell lennie ma egy, a 21. századi elvárásoknak megfelelő, egy -

szerre tudományos és népszerű mezőgazdasági múzeumnak? = MúzeumCafé, 2014, 
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FÜLÖP Gyula: Szent István Király Múzeum = Múzsák kertje. A magyar múzeumok 

szü letése. Szerk. HOLLÓ Szilvia Andrea – GALI Ágnes, Bp., Pulszky Társaság – Ma -
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Budapest, 1983.) 

 

GRÉCZI Emőke: „Az élet nem zajlott máshogy”. Kötetlen beszélgetés Villangó Istvánnal 
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ve. 4. kötet. Határterületek. Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris Kiadó, 

2002. 87–121. 
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vé szeti Múzeum Gyűjtők és kincsek című kiállításához. Szerk. PATAKI Judit, Bp., Ipar -

művészeti Múzeum, 2006, 21–94. 
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megjelent: Erdélyi Tudományos Füzetek 133. Kolozsvár, 1942.) 
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Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1926, hetedik, teljesen átdolgozott kiadás. 
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Múzeumi Egyesület, 2002, 60–64. 

 

KOLLÁNYI Ferenc: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára. 1802–
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letése. Szerk. HOLLÓ Szilvia Andrea – GALI Ágnes, Bp., Pulszky Társaság – Magyar 
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