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Ahogy nincs ideáltipikus múzeum, úgy nincs ideáltipikus város. És nincs ideáltipikus – 
város kapcsolat sem. Vannak azonban olyan példák, melyek pozitív, megerősítő párhu-
zamként szolgálnak, amikor általában gondolkodunk két, látszólag más célokat szolgáló 
fél egymáshoz való viszonyáról. Jómagam Sárvár és múzeuma kapcsán egy ilyen, mond-
hatjuk bátran, már az elején is jól működő kapcsolatról számolok be a következőkben, 
természetesen megengedve kisebb kitekintést is.*

Egy rövid, konkrét, inkább szubjektív történeti bevezető után a jelen állapotá-
ról és a jövő lehetőségeiről szólok. Meggyőződésem ugyanis, hogy az ilyen találkozók, 
mint a mai is, gyakorlati célokat szolgálnak. Az elmúlt korszak, az 1963-tól működő, de 
tavaly december 31-én megszűnt megyei múzeumigazgatósági rendszer vizsgálata elől 
ugyan nem térhetünk ki, de ennek még nincs itt az ideje. Most elsősorban az elkövetke-
ző időszakról kell közösen gondolkodnunk.

Szubjektív történeti bevezető

Sárvár és múzeumának kapcsolata nem indult könnyen. Elsősorban személyes beszá-
molókból tudjuk, hogy amikor 1978-ban elkészült a vár mai állapotát meghatározó fel-
újítás, több ott dolgozó munkatárs is javasolta az épületben ekkor elhelyezett művelő-
dési központ és könyvtár, valamint az 1951 óta ott teret használó múzeum egy, városi 
kézben történő egyesítését. Ugyan a javaslattal kapcsolatban még szakdolgozat is ké-
szült, a vár két részre osztása valósult meg. Városi kezelésben működött és működik mai 
is a művelődési ház, valamint a könyvtár, a Nádasdy Ferenc Múzeum pedig a Vas Megyei 
Múzeumok Igazgatósága fenntartásában maradt. 

A múzeum nem idegen testként létezett a városban, a programok, a kiállítá-
sok Sárvár kulturális életének a részét képezték, a múzeum tudományszervező felada-
ta pedig a 2000-ben kiadott várostörténeti monográfia megjelenésével illusztrálható. 
Az 1990-es évek elejétől az önkormányzat külön, a múzeum központi költségvetésében 

* A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által szervezett Rendszerváltás a múzeumi életben? című kon-
ferencián, 2013. március 1-jén elhangzott előadás szerkesztett változata.
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nem megjelenő támogatást biztosított. 1994-ben újra felmerült a múzeum önkormány-
zati intézményként történő működtetése, de a törekvés nem járt sikerrel. A következő 
nekibuzdulás 2009 őszén következett. Személyes tapasztalatomra hivatkozva mondha-
tom, hogy a város kiemelt ügyként kezelte az átvételt, a terv azonban az adminisztráció 
zegzugain végül – mondjuk így – zátonyra futott. Hasonló volt a helyzet a 2010/2011. 
év fordulóján is. A történethez hozzátartozik, hogy a sárvári önkormányzat 2010-ben 
6,5 millió forint támogatást utalt át a megyei múzeumnak, a következő évben pedig 5,5 
millió forint jóváírást vállalt a sárvári múzeum mindig akut problémaként kezelt távhő 
számláján. Emellett az éves, milliós-másfél milliós, nem az igazgatósági költségvetésben 
megjelenő támogatást a város a nem kis összegű befizetés mellett is megtartotta. Végül 
a tavaly megjelent áprilisi és augusztusi kormányhatározattal a város, és megjegyzem, 
az általam is képviselt szándék találkozott. 

Mivel nem győzelmi beszámoló tartása a célom, nem részletezem, de feltétle-
nül jelzem azt a segítő hozzáállást, melyet a sárvári önkormányzat és intézményei min-
den munkatársától tapasztaltam, és hadd mondjam, tapasztalok ma is. Ezt különösen 
fontosnak és jelzésértékűnek tartom. Nem diktátumok végrehajtásáról, hanem több-
szöri, rövidebb-hosszabb ideig tartó, de lényeges pontokat érintő megbeszélések során 
közösen kialakított álláspontok szerint történő cselekvésről van szó. És még valamiről, 
a bizalomról, ami megragadható a város vezetője, adminisztrációja, a döntéshozók és a 
múzeum vezetője között. Az időbeli keretek nem engedik meg itt és most ennek részle-
tes kifejtését, de rögzítését elengedhetetlennek tartom.

A jelen állapota

A történeti bevezető után tekintsük át a Nádasdy Ferenc Múzeum működésének keret-
feltételeit, valamint az elmúlt hónapokban meghozott intézkedések tartalmát. A keret-
feltételek körébe tartozik különböző dokumentumok, mint az Alapító okirat, a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat, a Stratégiai terv és a Küldetésnyilatkozat megalkotása és 
elfogadása. Az intézkedések körébe pedig a múzeum éves költségvetésével, valamint 
munkatervével kapcsolatban meghozott döntések sorolhatók.

Az Alapító okirat esetében alapelvként fogalmaztuk meg, hogy önálló költség-
vetési szerv-ként jöjjön létre a múzeum, szakmai besorolását tekintve pedig maradjon 
meg területi múzeumként. A helyi, konkrétabban a megyei sajtóban többször is megje-
lent olyan vélemény a megyei múzeumigazgatótól, hogy a megyeszékhelyen kívüli mú-
zeumok nem tudják teljesíteni a szakmai besoroláshoz szükséges feltételeket, és ezt a 
készülő, általam soha nem látott szakfelügyeleti jelentések is megerősítik a nyilatkoza-
tok szerint. A sárvári múzeum esetében ezek a hírek, vélemények feltétlenül megalapo-
zatlanok voltak, valóságtartalmuk meg sem közelítette a tényleges helyzetet. Az önkor-
mányzat részéről fel sem merült, és ma sem kerül szóba a múzeum szakmai besorolásá-
nak megváltoztatása. Egy a decemberi képviselő-testületi ülésen meghozott döntés ér-
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telmében ráadásul létszámbővítésre kerül sor, ami megoldja az elmúlt évek során tehe-
tetlenül megélt létszámcsökkentésből következő feladatellátási problémákat. 

A november végén elfogadott, január elsejével életbe lépett Alapító okirat értel-
mében a múzeum gazdasági szervezetének feladatait, mint a többi önkormányzati in-
tézmény esetében is a Városgazdálkodás Sárvár elnevezésű intézmény látja el. Így nem 
kell külön gazdasági személyzetet foglalkoztatni vezetőjével együtt, ami egy 12 fős lét-
számú intézmény esetében jól érthető döntés. Mielőtt ezt a függetlenség csorbulása-
ként értelmezzük, hadd tegyem hozzá, hogy egyrészt ez a megoldás a gazdasági admi-
nisztráció szempontjából nehezen vitatható, másrészt pedig a múzeum függetlenségét 
az intézményi költségvetés, valamint az elfogadott munkaterv biztosítja. Ha egy intéz-
mény nem rendelkezik megvalósítható, átlátható munkatervvel, illetve annak megvaló-
sítását biztosító költségvetéssel, az elvezet a függetlenség csorbulásához. Az általános 
keretfeltételek mellett az évről évre meghozott döntések együttesen teremtik meg a va-
lóban önálló működést.

Az Alapító okirat mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat szintén az intéz-
mény folyamatos, megbízható munkáját biztosító keretfeltételek egyik alkotó eleme. El-
fogadására a januári képviselő-testületi ülésen került sor. Míg az Alapító okiratot alap-
vetően az önkormányzat munkatársai írták, a többi dokumentum elkészítése már a mú-
zeum vezetőjének a feladatkörébe tartozott. A Szervezeti és Működési Szabályzat rész-
letezése nem feltétlenül e tanácskozás témája, tartalmát alapvetően az Államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. számú kormányrendelet szabályozza, de olyan 
részletezés nem készült, mint az oktatás területén. Egy apró megjegyzést mégis teszek. 
Elkészítése során az önkormányzat munkatársa, véleményem szerint, mindenki számá-
ra elfogadható tanácsot adott. Úgy készítsük el ezt a dokumentumot, hogy az úgy írja 
le az intézményt, ahogy valóban működik, mert az SzMSz mindig egy hivatkozási pont, 
egy gyakorlati útmutató a munkarendtől a munkaköri leíráson át a vezetői jogkörökig 
és így tovább.

Részletesebben szólok azonban a Stratégiai tervről, melynek elkészítését a kul-
turális törvény írja elő a múzeumok esetében. A sárvári képviselő-testület januári ülé-
sén fogadta el a 2013-tól 2017-ig terjedő tervet, melynek vezetői összefoglalójában az 
alábbiak szerint érveltem. A stratégiai terv megalkotása nem csak törvényi kötelezett-
ség, de érdeke a múzeum vezetőjének és munkatársainak, illetve tájékozódási pontot 
nyújt a múzeummal kapcsolatba kerülő döntéshozóknak, partner intézményeknek, 
szervezeteknek és magánszemélyeknek. A vezető maghatározza a múzeum működésé-
nek kereteit, a múzeumi fejlesztés irányait, az előbbiekhez rendelt eszközöket, illetve az 
eredményességi, azaz számon kérhető mutatókat. A stratégiai terv tehát nemcsak fej-
lesztési, hanem elvárásokat is megfogalmazó dokumentum. A munkatársak nemcsak 
részt vesznek a stratégiai terv elkészítésében (véleményt alkotnak róla, javaslatot tesz-
nek), hanem világosan megértik intézményük működésének alapelveit, fejlesztési irá-
nyait. A stratégiai terv így tájékozódási pont a mindennapi munkavégzéshez. A döntés-
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hozók jól körülhatárolt elképzeléssel rendelkeznek az intézmény céljairól, valamint a 
célok megvalósításához szükséges intézkedések indokoltságáról. A stratégiai terv meg-
alapozza a múzeummal kapcsolatos megfelelő képviselő-testületi, önkormányzati dön-
tések meghozatalát. A partnerintézmények megismerik a múzeum tevékenységi körét, 
céljait, aminek alapján együttműködés jöhet létre az intézmények között. Kiemelt part-
nerintézmények: múzeumok, iskolák, szabadidőt szervező cégek, vendéglátóhelyek, 
művelődési intézmények, tudományos intézmények, könyvtárak. A stratégiai terv jelö-
li ki az együttműködés területeit, formáit. A magánszemélyek tájékozódhatnak a múze-
um terveiről, konkrét elképzeléseiről, a múzeumban végzett munka, illetve a nyújtott 
szolgáltatások minőségéről. A stratégiai terv képet nyújt a múzeumi tevékenység szín-
vonaláról.

A stratégiai terv felépítéséről, tartalmi elemeiről nem szól jogszabály, és ez így 
van jól. A terv elkészítése a vezető feladata, ugyanis ő felelős intézményéért, és neki 
vannak eszközei, melyek a megvalósítást szolgálják. A munkatársak az elkészült alap-
hoz szólnak hozzá, egészítik ki, de alapvonalaiban nem módosítják és nem kérdőjelezik 
meg a stratégiai tervben megfogalmazottakat. A másik oldalon az önkormányzat áll, aki 
szintén véleményezi az elkészült dokumentumot, és terjeszti a képviselő-testület elé. A 
Stratégiai terv ha nem is kőbe vésett, de olyan alapdokumentum, mely minden érdekelt 
fél számára hivatkozási alapul szolgál. Míg a Szervezeti és Működési Szabályzat a múze-
um belső működését érinti, a Stratégiai Terv valóban a múzeum jövőjét határozza meg. 
Elkészítése ezért követel alapos körültekintést, de egyben bátorságot is. Parafrazálva 
saját írásomat, a Nádasdy Ferenc Múzeum stratégiája nem az álmok szövedéke, hiszen 
elfogadásra került, de egyben hit a jövőben. 

Felépítését tekintve a Stratégiai terv vezetői összefoglalóval indul, melyben szó 
van a dokumentum jelentőségéről, illetve a marketingszemlélet rövid tartalmi megha-
tározásáról és múzeumi alkalmazásáról. A múzeummarketing a múzeumban folytatott 
hagyományos tevékenységeket (a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és be-
mutatása) egységes rendszerben szemléli, nem egymástól elkülönítve. Az intézmény 
bemutatását tartalmazó fejezet összefoglalja a fizikai jellemzőket, a múzeum gyűjte-
ményeit és állandó kiállításait. Nem egyszerű felsorolás olvasható a szóban forgó rész-
ben, hanem olyan problémák, kihívások, melyek részben meghatározzák a mi tevékeny-
ségünket (pl. gyűjtemények helyzete, kiállítások állapota), illetve részben a fenntartó fi-
gyelmét is felhívják olyan részletekre, melyek már az ő kompetenciájába tartoznak (pl. 
az épület állapota). A helyzetelemzés című fejezet a jól ismert SWOT-elemzéssel mu-
tatja be azokat a belső és külső körülményeket, melyek hatással vannak a Nádasdy Fe-
renc Múzeum következő öt éves életére. Választhattam volna más módszert is, azon-
ban a SWOT-elemzésnek jelenleg a legjobb a marketingje, más módszert részletesen 
kellett volna bemutatni. A belső tényezők esetében, mindkét fejezetben azonos felépí-
tés szerint került sor az elemzésre, azaz megnéztem, hogy az erősségek és a gyengesé-
gek mennyiben érintik a műtárgyakat, gyűjteményeket, az épületet, és a múzeumi alap-
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feladatokat. Nem rózsaszín kép felvázolása volt a cél, hanem egy használható dokumen-
tum megalkotása. A gyengeségek esetében ezért került sor olyan tételek megfogalma-
zására, mint például: 

– a bemutatás szempontjából kevés az önmagában, magyarázat nélküli látványos 
műtárgy

– technikailag elavult kiállítóterek (világítás, informatikai háttér, installáció, biz-
tonságtechnikai eszközök)

– a kiállítások látogatottsága szezonális.
Természetesen az erősségek esetében is konkrét előnyökről van szó:

– történeti szempontból jelentős műtárgyak (Nádasdy-óra, huszár történeti gyűj-
temény)

– kiemelt, vonzó műemlék (várkastély), önmagában is értéket képvisel
– a területi múzeum vonatkozásában előírt a múzeum gyűjtőkörének megfelelő ki-

állítást mutat be egész évben
– nem nagy térfogatú műtárgyak raktározására megfelelő alapterületű raktárhelyi-

ség rendelkezésre áll.
A külső körülményeknél lehetőségként érdemes számba venni többek között a kulturá-
lis turizmus szerepének és fontosságának látványos erősödését az idegenforgalmi ága-
zatban, illetve magát az önkormányzati támogatást. Veszélyforrást jelent, hogy a törvé-
nyi szabályozás pénzügyileg nem egyértelműen támogatja a települési múzeumok fenn-
tartását. Utóbbi esetben azonban nem feledkezhetem meg arról, hogy az állami támo-
gatás az idén, ahogy Polgármester Úr fogalmazott, nem a bőrünket borzolta, hanem a 
szívünket melengette. 

Az írás felét kitevő következő fejezetekben konkrét fejlesztési irányokat jelöl 
meg a Stratégiai terv azon alapelvre építve, mely szerint „A Nádasdy Ferenc Múzeum al-
kalmas arra, hogy önálló működéssel lássa el a múzeumi alapfeladatokat, azaz a törvé-
nyi szabályozásoknak megfelelően gondoskodik a rábízott kulturális javak védelméről, 
feldolgozza és közkinccsé teszi azokat”.  A célkitűzéseket a következő stratégiai állás-
foglalás határozza meg: „Szükséges egy olyan fejlesztés megalapozása és megvalósítá-
sa, amelynek eredményeképp a Nádasdy Ferenc Múzeum a régió meghatározó kulturális 
intézményévé válik, képes lesz az intézményi együttműködésre más múzeumi, kulturá-
lis, tudományos és oktatási szervezetekkel, intézményekkel, ill. a turizmus, a szabadidő 
eltöltés számára megfelelő kínálatot nyújt. Működése során képes lesz gyorsan reagál-
ni környezete változásaira, ill. képes olyan helyzetet teremteni, amely számára előnyös”. 
A fejlesztések irányai a következők: 

– informatika
– kiállítási tevékenység
– a múzeum mint turisztikai attrakció
– tudományos tevékenység
– restaurálási feladatok, műtárgyraktár
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– múzeumpedagógia, közönségkapcsolat.
Mivel a múzeumi marketingszemlélet a különböző tevékenységeket egységben kezeli, a 
fejlesztési irányok sorrendje nem jelent értéksorrendet. A tevékenységek egymásra és 
egymásba épülnek.

A kulturális törvény a stratégiai tervhez hasonlóan küldetésnyilatkozat megfo-
galmazását is előírja a múzeumok számára. Elképzelhető, hogy többen is ezt csupán te-
herként élik meg, megírását egy olyan kötelező feladatnak tekintik, melyen jobb minél 
hamarabb túl lenni. Jómagam mind a stratégiai terv, mind a küldetésnyilatkozat törvé-
nyi kötelezettségből történő megírását pozitív előrelépésnek tekintem, ami jelzi, hogy 
a kulturális ágazat a múzeumokban látja azt a kitörési lehetőséget, mellyel a települési 
önkormányzatok élni tudnak intézményeikkel együttműködve. 

A jövő lehetősége

Az előkészítő bizottságok, végül a sárvári képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a 
Nádasdy Ferenc Múzeum 2013. évi munkatervét, illetve költségvetését. A döntések 
konkrét tartalommal, tevékenységgel és pénzügyi háttérrel töltötték meg a Stratégiai 
tervben megfogalmazott célokat. A múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata annyi-
ban kapcsolódik ide, hogy egyik fejezetében meghatározza azokat a mutatókat, melyek 
segítségével mérhető az előírt feladatok eredményessége. Az eredményességi mutatók 
felsorolása ugyan nem kötelező része az SzMSz-nek, azonban nagyban segíti az intéz-
mény munkáját, illetve az éves szakmai beszámolók elkészítését. 

A sárvári múzeum éves munkaterve az idén két fő részből áll. Az A. fejezetben 
a szervezeti változást lekövető tevékenységek meghatározására, illetve Akciók megfo-
galmazására került sor. Az utóbbiak olyan döntések, amelyek egyrészt látványos ered-
ményeket hoznak, és megerősítik a múzeummal kapcsolatban kialakult kedvező véle-
ményt, illetve erre alapozva építi fel az új intézmény sikeres működését. Az akciók a 
Stratégiai tervben foglalt SWOT-elemzésnél felsorolt belső tényezőkkel összefüggésben 
fogalmazza meg az első lépéseket a múzeum szervezetének kialakítása, az informatikai 
fejlesztés, az állandó kiállítással kapcsolatos tevékenységek, a totális kommunikációs 
megjelenés területén. Az aránylag rövid határidős akciók egy része komoly beruházást 
is jelent, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy létrejöjjön a biztos működés feltételrendszere.

A munkaterv B. fejezetében a minisztériumi szakmai beszámolók szerkezete 
szolgált alapul. Eltekintve a részletektől, a konkrét feladatok felsorolásától, hadd em-
lítsem meg, hogy a meghatározott tevékenységek a Stratégiai tervben megfogalmazott 
célok elérésének érdekében történnek. Például az infrastrukturális fejlesztés idei célja, 
hogy megkezdjük a múzeum kiállítóterének, raktárának, restaurátor műhelyének, iro-
dáinak felújítását. Januárban ennek keretében már felújították az ún. Kanizsai szobát, 
mely a Carta Hungarica térképgyűjtemény állandó kiállításunknak ad helyet, illetve a 
héten elkezdődött a fogadótér felújítása. Szakmai tevékenységünk keretében elkészül a 
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Gyűjteményi középtávú terv, a Preventív műtárgyvédelmi középtávú stratégia, a Köz-
művelődési és múzeumpedagógiai stratégiai terv, illetve a PR stratégia. Az idén olyan 
kiállításokat nyitunk, melyek nagyrészt saját anyagunkra építenek, illetve sárvári gyűj-
tőket von be. 

A munkaterv és az intézményi költségvetés összhangját jelzi, hogy külön ösz-
szeg került elhatárolásra műtárgyvásárlásra, könyvtárfejlesztésre, a restaurátor műhely 
fejlesztésére, a múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztésére, az időszaki kiállítások elké-
szítésére, informatikai eszközök beszerzésére, a belépőjegy rendszerének átalakítására, 
a programok szervezésére, és így tovább. Az önálló működés teszi lehetővé a bonyoda-
lom nélküli műtárgyvásárlást, könyvbeszerzést, és a konkrét fejlesztéseket. Ha a konk-
rét számokat nézzük, talán akad olyan, akinek nem tűnik elegendőnek (én nem tarto-
zom közéjük), de azt hiszem többeknek inkább ezen elemek megléte már megelégedett-
séget okoz, és egyben jelzi a változások irányát. Az önálló működés lehetőségeit. Leg-
alább nálunk, Sárváron. A költségvetés különböző sorai ugyanis garanciát és forrást je-
lentenek a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére.

Érdemes tehát kisebb mértékben elmélyedni a sárvári múzeum ez évi költség-
vetésében. Mivel nem tudom, ki hogyan viszonyul konkrét pénzmennyiséghez, ezért a 
következőkben arányokat mutatok be forintosítás nélkül. A város honlapján kisebb ke-
resés után erre is lehet találni adatokat. 

A bevételi és kiadási oldalnak egymással összhangban kell állnia, ezért mind-
kettőt 100 százaléknak vehetjük. Növekedésről, csökkenésről most nem tudunk beszél-
ni, hiszen ez az első év, amikor költségvetéssel rendelkezik a sárvári múzeum, ráadásul 
kialakításában aktívan közreműködhetett. 

A bevételi oldalt tekintve könnyebb az arányokat megmutatni. Az állami, köz-
ponti költségvetési támogatás 41 %, az önkormányzati támogatás 26 %, működési (te-
hát saját) bevétel 33 %. A bevételi oldal tervezésénél nem számoltunk pályázati ösz-
szegekkel, ugyanis csak biztos bevételt érdemes figyelembe venni. Munkatársaim ko-
moly munkájával pályázatot nyújtottunk be TÁMOP kiírásra, illetve felkészülten vár-
juk az NKA pályázati kiírásait, valamint az Alfa program keretében tervezzük a Huszá-
rok című állandó kiállításunk újraépítését. Az önkormányzati támogatás mértékét any-
nyiban még növelhetjük, hogy a felújítási és épületfenntartási nagyobb munkák nem a 
múzeum költségvetését terhelik, ezért tervezésükre nem itt került sor. A költségveté-
si terv leadásával egy időben ugyanis az önkormányzat javaslatot kért, hogy a múzeum-
ban milyen felújításokra van szükség. A bevétel nagyobb aránya mögötti forintösszeg 
kalkulációja is óvatos becsléssel, de teszem hozzá, egy kis bátorsággal készült. A tavalyi 
látogatószám bázisán számoltam, egy összetettebb jegyáremeléssel kalkulálva. A homá-
lyos fogalmazás mögött nem húzódik meg semmilyen misztikum, csupán annyi, hogy a 
belépőjegy árának megemeléséhez a fizetővendégeknek plusz, múzeumi szolgáltatás ke-
rül bevezetésre. Lényegesebb kérdés, mi történik, ha nem teljesítjük a működési bevé-
telt. A korrekcióra az utolsó negyedévben kerülhet sor, ugyanis akkor már látható lesz-
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nek azok a tendenciák, melyek a saját bevételi oldalt befolyásolják. Ha túllépjük az elő-
írt bevételt, természetesen ezt a plusz összeget nem veszik el, hanem vagy felhasználjuk 
ebben az évben, vagy a következő év májusától áll a rendelkezésünkre. 

A kiadási oldal nagyobb összegei szintén könnyen áttekinthetők, de érdemes 
néhány részletet is megvilágítani. Az oldal legnagyobb tétele a személyi juttatások és az 
ehhez tapadó munkaadói járulékok összköltsége, ami 57 százalékot tesz ki. A közművek 
(fűtés, villany, kommunikáció) díja 17 százalékot tesznek ki. A fennmaradó 26 százalék 
marad a szakmai tevékenységek kiadásaira, de ne feledjük a személyi feltételek költsége-
it már rendelkezésre állnak, ami nagyon fontos, sőt elsődleges kiindulópont.

Teljes újdonságot hozott a sárvári múzeum költségvetésében külön műtárgy-
vásárlási keret elkülönítése (mértéke 1 %), illetve hasonló mértékben fedezet meghatá-
rozása tudományos közlemény elkészítésére, nyomdai költségeire. Külön soron szerepel 
a restaurátor műhely gépi eszközfejlesztése, a múzeumpedagógiai eszköztár megalapo-
zása, a könyvtári állomány gyarapítása. A programok megvalósítását nemcsak a mun-
katársak szellemi tevékenysége biztosítja, hanem a szükséges anyagi háttér biztosítása 
van. A szolgáltatás minőségének javítását szolgálja, hogy biztosítjuk a pénztárban a hi-
telkártyával történő fizetést, illetve a SZÉP-kártyák elfogadását. Az Erzsébet utalványok 
elfogadásával kapcsolatos szerződést pedig már aláírtam.

Nagyon fontosnak tartom, hogy változatos, kisebb-nagyobb kiállításokat ren-
dezzük. Míg nem tesszük alkalmassá a múzeumi teret nagyobb lélegzetű kiállítások be-
fogadására (kb. 2014 vége, 2015 eleje), addig is – mint már említettem – elsősorban sa-
ját anyagunkra támaszkodunk, és új, nem feltétlenül megszokott kérdések megválaszo-
lására vállalkozunk. A kérdésfelvetésig biztos eljutunk. Munkánkat a költségvetésünk 
5 %-a segíti. Azon is fáradozunk, hogy minden kiállításunkhoz magyar, angol és német 
kiállításvezető, kiállítási kalauz készüljön. Megjegyzem, utóbbi nem rossz reklámhordo-
zó felület. A múzeum maga is költ reklámra, körülbelül 0,8 % összköltségvetési arány-
ban. 

A felsorolt feladatok teszik ki a költségek nagy részét, még kisebb összegek ke-
rültek elkülönítésre irodai munkára, izzócserére, és ehhez hasonló földhözragadt fel-
adatokra.

A megyei múzeumi szervezetben mindig találkoztam az ütemezés kérdésével. 
Sokszor hallottam, hogy komoly kihívást jelent, hogy míg a költségek az év elején és az 
év végén magasak, addig a bevételek nyáron jelentősek. A kettőt nehéz összhangban 
lenni. A városi működtetés egyik fontos tapasztalata már most, hogy ez a kettőség egy-
általán nem okoz gondot, hiszen a költségvetési intézménynek havi lebontásban üteme-
zést kell készíteni. A dokumentumban külön soron szerepel a személyi költség, a mun-
kaadói járulék és az aktuális dologi kiadás, illetve a múzeum bevétele. Az ütemezést úgy 
érdemes elkészíteni, hogy összhangban legyen a munkaterv előrehaladásával. Ha év ele-
jén kevesebb is a saját működési bevétel, akkor azt az állami, illetve az önkormányzati 
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támogatás egészíti ki. Természetesen az előzetes információknak és a pontos tervezés-
nek kiemelkedő szerepe van.

Reményeim szerint jól érzékelhető, hogy a kötelező dokumentumoknak, azaz 
az Alapító okirat és a Működési engedély mellett miért is van haszna a Stratégiai terv-
nek, illetve az arra épülő éves munkatervnek. A felsorolt dokumentumok átgondolt és 
a szisztematikus elkészítése valóban segíti munkánkat, azon nem érdemes hamar túl-
tenni magunkat, hanem átgondolt, és talán nem veszik ismétlésnek, egy kis bátorsággal 
történő elkészítse valóban hasznos.

Rendszerváltás a magyar múzeumi életben/?

A mai tanácskozás összefoglaló címe kérdésként fogalmazza, vajon rendszerváltást él-e 
át a magyar múzeumi élet, a magyar múzeumi rendszer. Természetesen a válasz mind-
két oldala, az igen és a nem mellett is hozható fel érv. Kétségtelenül rendszerváltás-
ként értelmezhetjük a tavalyi két kormánydöntést, illetve a jogszabályi háttért megte-
remtő 1997. évi CXL. törvény módosítását. A meghozott intézkedések az egykori me-
gyei múzeumi hálózat intézményeit tekintve alapjaiban teremtettek új helyzetet, mely-
nek folyamatára megalapozottan használhatjuk a rendszerváltás kifejezést. Az egykori 
tagintézmények leváltak az anyaintézményről, a központi múzeumról, önálló jogi sze-
méllyé váltak, önálló költségvetéssel rendelkeznek. Tudjuk, hogy vannak olyan múzeu-
mok, melyeket egybeolvasztottak könyvtárral, művelődési házzal, de sokkal fontosabb-
nak tartom, hogy ezen intézményekről is helyben döntenek. Az utóbbi körülményt tar-
tom lényegi változásnak, valódi rendszerváltásnak. A folyamat nem ment, és nem megy 
zökkenők nélkül, a sárvári példa azonban feltétlenül előremutató, pozitív lehetőséget 
mutat fel. Az önállóvá vált múzeumoknak, és különösen vezetőiknek most valóban nem 
eltúlozható felelőssége van abban, hogy meggyőzzék fenntartójukat intézményük fon-
tosságáról. A településeknek juttatott központi költségvetési támogatás lehetőséget ad 
arra, hogy ebben az évben ezt a munkát, a meggyőzés fáradságos aprómunkáját elvégez-
zék a múzeumok munkatársai. 

A rendszerváltás tényére vonatkozó kérdés másik, a nem oldala mellé is hoz-
ható fel olyan érv, melynek átgondolása szintén fontos körülményre hívja fel a figyel-
met. Az 1997. évi törvény módosítása egy olyan helyzetet teremtett, mely az ország 
múzeumi gyűjteményeinek a sorsát a településekre bízza, eltekintve az országos mú-
zeumok alá sorolt néhány múzeumtól. Természetesen a fenntartáshoz állami támoga-
tást is adott a költségvetés, meghatározott részét, 40 százalékát konkrét feladat elvég-
zésére elkülönítve. Jómagam a múzeumi rendszer színessége, sokrétegűsége mellett te-
szem le a voksot, emellett érvelnék. A rendszerváltás ebből a szempontból nem történt 
még meg. Érdemes lenne átgondolni, hogy olyan biztosítékokat kell beépíteni a törvényi 
szabályozásba, amelyek valóban garantálják, hogy az eddig létrejött gyűjtemények egy-
ben maradnak. A kérdés természetesen nagyon messzire vezet, de nem lehet halogatni, 
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hogy szembenézzen a múzeumi szakma olyan alapvető és összetett kérdésekkel, melyek 
felvetése is könnyen komoly vitákat vált ki. 

Ne felejtsük el, és ezzel egyben a kérdést tovább árnyaljuk, hogy a változások 
a megyei múzeumi hálózatot érintették, azaz kétszáz intézményt. A statisztika sze-
rint azonban Magyarországon hatodfélszáz intézmény rendelkezik múzeumi engedély-
lyel. Ha az országos múzeumokat levesszük ebből a számból, tovább négyszáz telepü-
lési vagy egyéb fenntartásban álló múzeumról beszélünk. Azaz ötszáz olyan múzeum-
ról beszélünk, melyek nem a megyeszékhelyeken találhatók. A jövő tervezésénél tehát 
nemcsak a volt tagintézményeket, hanem az eddig is önállóan működő múzeumokat is 
figyelembe kell venni, hiszen ne felejtsük el, olyan tapasztalat birtokában vannak, amit 
mi csak most kezdünk megszerezni. A múzeumi szakma egységes és eredményes érdek-
képviselete csak az így értelmezett teljességgel vállalható.

Előadásomban egy jó példát mutattam be, amiben az önkormányzat és a mú-
zeum is elért egy olyan szintre, ahol nem volt kétséges, hogy egymás nélkül nem tud-
ják elképzelni a jövőt. Az előadás címét, melyet a szervezők adtak (mint a doktori címe-
met is), így módosítanám tehát: Megyei tagintézményből sikeres önálló városi múze-
um – Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár.

Őszintén remélem, hogy a bemutatott példa követőkre talál, nem marad egye-
dül. A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum legyen egyedülálló, a szó mindenféle értelmé-
ben, de az intézmény és a város kapcsolata, együttműködése feltétlenül mintaként szol-
gáljon. 


