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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Tapolcai Városi Múzeum, mint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum muzeális elődje, 1987-
ben jött létre, azonban Pedagógiai Gyűjtemény néven már 1981-től Veszprém megye 
iskolatörténeti, tárgyi és dokumentációs anyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató 
intézményként működött. 

A „múzeumi intézmény”, Tapolcai Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel, hatályos működési 
engedéllyel rendelkezik, amelyet a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium 2010-ben
MGY/OK-8174/2010 nyilvántartási számon adott ki.

A 2010-es minisztériumi szakfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai alapján az illetékes Oktatási 
és Kulturális Minisztérium az intézménytől a múzeumi státuszt megvonta és közérdekű 
muzeális gyűjteménnyé minősítette. 
Ez a „kategóriaváltás” - sajnálatos módon - akkor indokolt volt, mivel az intézmény nem
teljesítette a múzeumok számára a jogszabályokban előírt követelményeket. A 
visszaminősítés nem csak az intézmény szakmai presztízse szempontjából volt előnytelen, 
hanem a pályázati és támogatási források elérése terén is hátrányt jelentett.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény határozza meg a muzeális intézmények létesítésének, a működési 
engedélyek kiadásának szabályait.

A törvény 39. §-ának megfelelően a működési engedély kiadására irányuló eljárás a 
fenntartó kérelmére indul meg és akkor adható ki, ha a muzeális intézmény által kezelt javak
a kulturális javak körébe tartoznak, valamint a muzeális intézmény fenntartója biztosítja a
folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 



Az elmúlt két és fél évben az intézményben számos pozitív változás történt, amelyek
felvetették a működési engedély módosításának, valamint a múzeumi státusz 
visszaszerzésének lehetőségét. 

A 2015. augusztusában lefolytatott újabb szakfelügyeleti ellenőrzés kisebb, azóta kijavításra 
került hiányosságok mellett megállapította, hogy az intézmény szakmailag jól működik, a 
területi múzeumi besorolás feltételei adottak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Közgyűjteményi Főosztályának vezetője levelében azirányú reményét fejezte ki, „hogy a 
kezdeményezést a fenntartó is támogatja, így rövidesen kiadásra kerülhet a muzeális
intézmény új működési engedélye, területi múzeum besorolással.” 

Az ellenőrzés óta az intézmény vezetése és munkatársai minden javasolt változtatást 
elvégeztek, így tehát teljesültek a területi múzeumokra előírt jogszabályi követelmények. 

A működési engedély módosítása, a területi múzeumi státusz megszerzése 
többletkiadásokat a jövőben sem fog jelenteni, ugyanakkor az intézmény ”rangja”, valamint 
a fenntartó önkormányzat pályázati lehetőségei jelentősen javulhatnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum fenntartója az Emberi
Erőforrások Minisztériumánál a Tapolcai Muzeális 
Gyűjtemény működési engedélyének módosítását, így 
múzeumi intézményének területi múzeummá történő 
besorolását kérelmezi.

Az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítja.
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