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A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeumban nyilvántartott gyűjteményi anyag (2021. 

december 29. állapot, minden évben aktualizálandó) 

(szakmai felügyeletet ellátó mindenkori minisztérium felé éves statisztikai adatszolgáltatási kö-

telezettséggel) 

 

Régészet 6137 db 

Helytörténet 2321 db 

Numizmatika (lezárt gyűjtemény) 1178 db 

Néprajz 5618db 

Képzőművészet (lezárt gyűjtemény) 216 db 

Iparművészet (lezárt gyűjtemény) 45 db 

Eredeti, forrásértékű történeti dokumentum 19536 db 

Eredeti, forrásértékű archív fotó 10960 db 

Adattári fotó 1406 db 

Adattári dokumentációs egység 409 db 

 

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum középtávú revíziós terve 

 

Az 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet (a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kul-

turális javak revíziójáról és selejtezéséről) szerint a revízió célja a vagyon- és tulajdonvédelem, 

a kulturális javak hitelességének folyamatos fenntartása, és a tudományos meghatározásuk so-

rán feltárt eredmények átvezetése az intézmény által vezetett nyilvántartásban. A revízió során 

az intézmény gondoskodik a nemzeti vagyongazdálkodás feladatának a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti megvalósulásáról. A rendeletnek 

megfelelően múzeumunk revíziót folytat le gyűjteményenként hétévente, illetve az intézmény-

vezető, a gyűjteményért felelős muzeológus vagy gyűjteménykezelő személyében beállott vál-

tozás esetén eseti jelleggel. 

Ezért az intézmény éves munkatervében meghatározzuk a revízióval érintett gyűjteményeket, 

a revízióért felelős személyeket és a teljesítési határidőket. A revíziót a gyűjteményért felelős 

muzeológus a restaurátorral együttesen végzi. A revízió megtörténtét a nyilvántartási rendelet 

szerinti szak- és egyéb leltárkönyv „Státusz” (korábban „Megjegyzés”) rovatában sorszámon-

ként „revízió=R” jelzéssel és dátummal ellátott bélyegzéssel jelezzük. A revízió során megje-

löljük, és - nyilvántartásukba vételükig - elkülönítve tároljuk azokat a kulturális javakat, ame-

lyek a nyilvántartásban nem szerepelnek vagy csak a nyilvántartási rendelet szerinti gyarapo-

dási naplóban (a továbbiakban: gyarapodási napló) szerepelnek, de a leltárkönyvi tételekkel 

nem azonosíthatók. A revízió lezárását követően a nyilvántartásban nem szereplő vagy csak a 

gyarapodási naplóban szereplő, és a leltárkönyvi tételekkel nem azonosítható kulturális javakat 

a leltárkönyv „Megjegyzés” rovatában rögzített „revíziós többlet” jelzéssel beleltározzuk. Azon 

kulturális javakról, amelyek szerepelnek a leltárkönyvben, de a gyűjteményben nem fellelhetők, 

hiányjegyzéket állítunk össze. 
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A jegyzőkönyv tartalmazza a revízió jellegét, a revíziót végző személyek nevét és munkakörét, 

a revízió időtartamát, a revízió helyszínét, a revízióval érintett gyűjtemény megnevezését, a 

kulturális javak kezdő és záró leltári számát, darabszámát és tételszámát. Külön hiánylistában 

felsoroljuk a leltárkönyvben szereplő, de nem fellelhető kulturális javak nyilvántartási adatait, 

legalább a leltári szám, a megnevezés, valamint az egyértelmű azonosításra alkalmas leírás fel-

tüntetésével, a leltárkönyvi törlésre javasolt kulturális javak nyilvántartási adatait a törlésre vo-

natkozó indokolással ellátva. A jegyzőkönyvet a revíziót végző személyek és az intézményve-

zető hitelesíti. A jegyzőkönyvet annak hitelesítésétől számított 8 napon belül megküldjük jóvá-

hagyás céljából az intézmény fenntartójának. A jóváhagyott jegyzőkönyv egy-egy eredeti pél-

dányát az intézmény irattárában és adattárában helyezzük el. Ha a jóváhagyott jegyzőkönyv 

törlési javaslatot tartalmaz, az intézmény a nyilvántartási rendelet szerint kezdeményezi leltár-

könyvből való törlésének engedélyezését a kultúráért felelős miniszternél. A miniszterhez be-

nyújtott kérelemben megjelöljük a törlést megalapozó okot, és a kérelemhez mellékeljük a jó-

váhagyott jegyzőkönyv egy eredeti példányát.  

Az intézmény a miniszter által kiadott törlési engedélyben foglaltaknak eleget tesz, és arról − a 

törlési engedély másolatának csatolása mellett − az intézmény fenntartóját írásban tájékoztatja. 

A továbbiakban még a leltárkönyv „Státusz” rovatában sorszámonként feltüntetjük a miniszter 

által kiadott törlési engedély keltét és számát. 

Az intézményben 2011-ben történt vezetőváltás óta éves tervünkben szerepel a revízió alá vett 

gyűjtemények felsorolása, jelenleg utolsóként a néprajzi gyűjtemény van soron. Mivel létszá-

milag rendkívül kevesen vagyunk, sok feladattal, a múzeum minden gyűjteményének egyszerre 

történő revíziója nem megoldható, ezzel a rendszerrel azonban a hétévente előírt revízió egy-

egy gyűjteményre jól tervezhető. 

 

Békés, 2021. december 31. 
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