
Kedves Kollégák! 

 

Az úgynevezett múzeumi kedvezmény a Kormányrendelet szerint a miniszter által kiadott működési 

engedéllyel rendelkező muzeális intézményekre vonatkozik. A leggyakrabban látogatott múzeumok 

ilyenek. Természetesen számos olyan muzeális intézmény is lehet (magán, egyházi és egyéb fenntartású) 

amely nem kért működési engedélyt. Ennek ugyanis komoly szakmai feltételei vannak, amit nem mindenki 

tud vállalni, teljesíteni. Egy ilyen gyűjtemény esetében részükről valóban kegynek tekinthető, ha megadják 

a kedvezményt. 

 

Az engedéllyel rendelkezők esetében azonban erről nem lehet szó. Alapvető tévedés, hogy a „látogathatja” 

kifejezés nem kötelezi a múzeumokat a kedvezmény biztosítására, hiszen ami egy jogszabályban biztosított 

lehetőség valaki számára, az egyértelmű kötelezettség a másik félnek. 

 

A kedvezmény problémamentes igénybevétele érdekében az MKE számos lépést tett. Módosította az 

érvényesítő matricáját, ezen egyértelműen jelöli a tagkártya érvényességi idejét és azt a tényt is (bár 

meglehetősen apró betűkkel), hogy a tagkártya múzeumi belépésre jogosít. Emellett természetesen 

eljuttattuk a partnereinkhez, a szakmai társzervezeteinkhez és az EMMI Közgyűjteményi Főosztályhoz is 

tagkártyánk digitális másolatát is, kérve - jelezve, hogy a kedvezmény problémamentes igénybevétele 

érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket. 

 

A folyamatban ezeken kívül rendkívül sokat segítettek a múzeumi könyvtáros kollégáink is, akiknek ezt 

ezúton külön is köszönöm.  

Köszönöm a higgadt reagálásokat is, az informálást a Vándorgyűlés kapcsán adódó lehetőségekről! 

 

A múzeumok legtöbbjében az átállás gond nélkül megtörtént. Legalábbis ezt kell, hogy feltételezzem abból 

a tényből, hogy eddig mindösszesen 3 helyről kapott az MKE titkárság jelzést arról, hogy gond volt a 

belépéssel. Ezekben az esetekben egyedi megkereső leveleket írtunk, sikerrel. Több honlapon magam is 

találkoztam a kedvezmények ismertetése során az új jogszabály taglalásával, az érvényes előírásoknak 

megfelelő szövegezéssel. 

 

Ezek alapján én ettől nagyobb offenzívát e tárgyban nem gondolnék kezdeményezni, hiszen nem 

„támadhatjuk le” az intézményeket és a szervezeteket egy általánosító véleménnyel. Ugyanakkor 

megértem, hogy kellemetlen, sőt több is, mint kellemetlen az a helyzet, amikor a pénztárossal vitáznunk 

kell. Talán segíthetjük az átállást azzal, ha a látogatni kívánt múzeum honlapján (amennyiben ezzel 

rendelkezik) előzetesen tájékozódunk a kedvezmények igénybevételi lehetőségéről. 

 

Kérem a Kollégákat, jelezzék, ha valamely múzeum a kedvezményeket nem az új jogszabálynak 

megfelelően biztosítja. Címünk: mke@oszk.hu 

 

Továbbá tájékoztatok Mindenkit, hogy a Könyvtári Intézet a honlapján a vízszintes menüsorban, az EMMI 

Könyvtári osztály elnevezésű menü legördíthető lehetőségei között önálló oldalt nyitott a múzeumi 

belépéssel kapcsolatos információknak. Itt megtalálható minden olyan dokumentum, mely ezzel 

kapcsolatba hozható.  

 

Fehér Miklós MKE főtitkár 
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