Műtárgykölcsönzési szabályzat
A múzeumi műtárgyak kölcsönzése vonatkozásában a következő törvények az
irányadók:
–
–

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről.
377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak
kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

A műtárgykölcsönzés menete, lebonyolításának módja
–

A Kölcsönvevő fél, kölcsönzési szándékát postán vagy e-mailben eljuttatott hivatalos
levél formájában nyújtja be a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának. Országon
belüli kölcsönzés esetén a tényleges kölcsönzés előtt legalább 2 hónappal, külföldi
kölcsönzés esetén legalább 4 hónappal korábban kell jelezni a kölcsönzési szándékot.
A levélnek tartalmaznia kell a kölcsönvevő pontos adatait, a kölcsönzés célját,
helyszínét, időtartamát a teljes biztosítási és szállítási időszakkal együtt, valamint a
műtárgyak jegyzékét.
– A kölcsönzést minden esetben a múzeumigazgató írásos engedélyével lehet
lebonyolítani.
– Az igazgató írásos engedélyével a Kölcsönvevő a továbbiakban az igazgató által
kijelölt kapcsolattartóval egyezteti a további teendőket (kölcsönzés, csomagolás,
szállítás, visszaszállítás).
– A törvénynek és rendeletnek megfelelően a muzeális intézmény nyilvántartásában
szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, valamint külföldre történő
kölcsönzése kizárólag az emberi erőforrások minisztere hozzájárulásával lehetséges. A
miniszteri hozzájárulást minden kölcsönadás esetében a Munkácsy Mihály
Múzeumnak kell előzetesen megkérnie az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának
intézett levélben.

A kölcsönzések elutasítása
A múzeumigazgató elutasíthatja a kölcsönzést a múzeum érdekeinek figyelembe vételével
amennyiben:
– Az országon belüli nem muzeális intézmény, illetve külföldi intézmény
kölcsönzéséhez a miniszter nem járul hozzá
– Az igazgatóhoz beérkezett kérelem és a kölcsönzés között az előírtnál vagy a
szükségesnél kevesebb idő áll rendelkezésre
– A kölcsönzés célja vagy a kölcsönvevő által biztosított körülmények nem felelnek
meg a törvényi előírásoknak

–

Az anyag mennyisége, állapota, a munkatársak leterheltsége, a múzeum egyéb
munkálatai nem teszik lehetővé

A kölcsönzéshez szükséges, nélkülözhetetlen dokumentumok
A Kölcsönadó és a Kölcsönvevő által aláírt, pecséttel hitelesített Kölcsönzési szerződés
1. sz. melléklet: Átadás-átvételi műtárgyjegyzék
2. sz. melléklet: Műtárgyvédelmi adatlap (képi ábrázolással)
3. sz. melléklet: Épületbiztonsági dokumentáció (Facility Report)
4. sz. melléklet: Garancianyilatkozat
5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
A kiállítás költségei
A kölcsönzés költségeit a Munkácsy Mihály Múzeum határozza meg.
A kulturális javak állományvédelmét, vagyonbiztonságát szolgáló költségek valamint az
adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, fénymásolás, stb.) a Kölcsönvevőt terhelik. A
hatályos EMMI rendelet 5. § (1) szerint: „Az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy
önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése
mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.” Más esetekben a Múzeum
kölcsönzési díjat határoz meg.
A kölcsönzés időtartama
A kölcsönzés időtartamát a kölcsönzési szerződés rögzíti. A kölcsönzés időtartama legfeljebb
1 év, ami a Kölcsönvevő által írásban benyújtott kérelem alapján hosszabbítható.
Indokolt esetben, szükség esetén a Munkácsy Mihály Múzeum a kölcsön adott műtárgyakat
visszakérheti.
Amennyiben a kölcsönzés a Kölcsönvevőnek felróható okból meghiúsul, ezt írásban kell
közölni a Múzeummal. Ebben az esetben az intézmény kiszámlázhatja a lemondás időpontjáig
felmerülő költségeket.
A kölcsön adott műtárgyakra vonatkozó szabályok
A kölcsönzött műtárgyak szállítása kizárólag zárt gépjárművel, előre egyeztetett módon
történik. A Múzeum a kölcsönbérleti szerződésben speciális járművet vagy szállító céget is
meghatározhat a műtárgyak szállítására. Kiemelten értékes műtárgyak szállítása esetén a
Múzeum fegyveres biztonsági személyzet kíséretét is előírhatja.
A műtárgyszállításhoz és kiállítási installáláshoz szükséges kurír kíséretet a kölcsönbérleti
szerződésben kell szabályozni. Ennek költségei a Kölcsönvevőt terhelik.
A kölcsön adott műtárgyon bármiféle beavatkozás (fertőtlenítés, restaurálás, konzerválás,
tisztítás stb.) kizárólag a Munkácsy Mihály Múzeum írásos engedélyével végezhető.
A kölcsön adott kulturális javakra vonatkozóan kiemelten fontos előírások:
– Nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzés minden esetben miniszteri
engedéllyel történhet az Mtv. 38/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
– Az Mtv. 38/A. § (2) bekezdésében szereplő előírásnak megfelelően a kölcsönzési
szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell az alább felsorolt követelmények
mindegyikét: az állományvédelmi követelményeket, a klimatikus viszonyokat, a

csomagolás és a szállítás feltételeit, a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén
követendő eljárást, a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket,
beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres
kíséretet is.
– A kölcsönzési szerződéshez mellékelni kell a kölcsönzött kulturális javak leltári
számmal ellátott jegyzékét, a kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotot
dokumentáló szakleírással és képi ábrázolással együtt az Mtv. 38/A. § (3)
bekezdésének megfelelően.
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