


Az ICOM Múzeumok etíkai kódex&, a 15. közgyűlés eryhangúlag elfo-
gadta Buenos Airesben (fugentína) 1986. november 44n. A Barcelonában
(Spanyolorszfu) 2üDl.július 6án tartott 20.kő7a',ű|és módosította, a21.köz-
gyűlés pedig Szöulban (Koreai Köztrírsaság) 2004. október 8-án átdo|gozta,
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Beve zető

Az ICoM Múzeumok etikai kódexenek jelen
kiadása egy hatéves felülvizsgálat eredménye.
Az első kódex módosított vá|tozata - a mai
múzeumi gyakorlat fényében történő alapos át.
tekintést követően, de az eredeti stnrk'túra meg-
tartásáva| - 2001-ben látott napülágot. Amint
azt már akkor e|őre látni lehetett, mostanra tel-
jesen át kellett alakítanunk oly módon, hory
a múzeumi szakma igényeinek megfeleljen. A
kódex a szakmai gyakorlat kulcselemein alap-
szik, és annak érdekében dolgoztuk ki, hory ren-
delkezésre álljanak az á|ta|ános etikai irányel-
vek' Három alkalommal kertilt sor konzultáció-
ra a tagsáBgal, és a dokumenrumot 2004ben
Szöulban - az ICOM 27. közgyűiésén - kozfel-
kiríltással fogadták el'
A kódex célja továbbra sem más, mint a tá!Ísa-
dalomna]q a közösségnek, a közonségnek és ezek
ktilonboző érdekköreinek, valamint a múzeu-
mokban tevékenykedők professzionalizmusának
szo|gálata. Jóllehet az új szerkezetbő| eredően
az egész dokumenrumban megvríltoztak a hang.
súlyok, kiemelődtek a kulcspontok, és röüdeb-
bek lenek a bekezdések, nagyon kevés az, ami
teljesen új. Ezek az úi ie||emzők a 2.77' bekez-
désben, valamint a 3., 5. és 6' fejezetben kifej-
tett elvekben találhatók.
A Múzeumok etikai kódexe a professzionáis
önszabá,Jyozas eszlözeit kín a|ja aköze||átás olyan
kulcstertiletén, ahol azegyes országokban a sza-
b á|y ozás jelentősen ktilonbozik, és távolról sem
ríllandó. Mestatarozza a viselkedés és a tel|esít-
mény minimális követelményeit, amelyekre az
egész i|ágon valamennyi múzeumban dolgozó
szakembernek ésszerű módon törekednie kell,
ugyanakkor világos állásfoglalás t tarta|maz arra
vonatkozóan, hogy mi lehet a nagyközönség jo.
gos elvárása a múzeumi szakmával szemben.

Az ICOM 1970-ben adta ki A szerzeményezés
etikáiát (Ethics of Acqusition) 1986-ban pedig
az e|ső teljes Szakm ai etikai kódexet (Code of
Professiona] Ethics). A ielen kiadás - akárcsak
a 2001-es ideiglenes dokumenrum - naryon so-
kat köszönhet ezeknek a korai munkáknak. A
módosítás és az átszerkesztés munkájának nagy
része azonban az Etikai Bizottság jelenlegi tag-
jaira hárult. Személyes és elektronikus találko-
zóinkon nyríj tott közreműködéstikért, valamint
elsántságukért, hogy a célt és a határidőt is be.
tartsák, hálás koszönet illeti őket. Neviik lejjebb
olvasható.
Elődeihez hasonlóan ez a kódex is a minimá-
lis globrílis követelményeket Íoga|mazza meg,
amelyekre épíwe a nenrzeti és szakértői cso.
portok felállíthatjrík saját követelményeiket. Az
ICOM bátorítani kívánja az i|yen nemzeti és
speciális kódexek létrejöttét, és örömmel veszi,
ha példányokat kap belőltik. Ezeket az ICoM
főtitkrírának kell eljuttatni a következő címre:
Maison de I'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732
Paris Cedex 15, France. E-mail: secretariat@
icom.org.

Gnorrnny Lpwrs
elnök, IcoM Etikai Bizottság

Az ICOM Etikai Bizottsága 2007 és 2004
között:
Elnök Geoffrey Lewis (Nagy.Britannia)
Tagok Gary Edson (UsA)' Per Káks (Svédor-
ság), Buyng-mo Kim (Koreai Köztrírsaság), Pascal
Makambila (Kongó) _ 2002-tő|,Jean-Yves Marin
(Franciaország), Bernice Murphy (Ausztrália) -
2002-ig T er eza S cheiner (Br azí|ia), S haj e' a Tshi-
luila (Kongói Demokratikus Köztársaság), Mi-
chael Van-Praét (Francia ország),
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Preambulum

A Múzeumok etikai kódexének süítusa

Je|en Múzeumok etikai kódexét a Múzeumok
Nemzetközi Tanácsa készítette. Ez az a mlize-
umokra vonatkozó etikai állásfoglalás, amelyre
az ICoM a|apszabáIya utal. A kódex a nemzet-
közi múzeumi közösség által elfogadott elve-
ket ttilrozi' Az ICoM-tagság, valamint az éves
tagdíj megfizetése e kódex tudomásulvéte|ét je-
lenti.

Minimlílis követelménvek múzeumok
számára

Y  t  l  r l

Jelen kódex a minimiílis szakmai követelménye.
ket tartalmazza a múzeumok számara akívána-
tos szakmai gyakorlat által meghateírozott elvek
deklarálásával' Egyes országokban.törvény vary
más kormiínyz ati szabáJy ozás foga|mazza meg a
minimrílis követelményeket. Másutt a minimá-
lis szakmai követelményekre vonatkozó útmu-
tatás és értékelés,,akkreditálás'',,,regisztráció''
vagy más értékelési forma keretében érhető el.
Ahol ilyen követelményeket nem állapítottak
meg, tanácsot lehet kérni az ICOM itkarságátó|,
nemzeti bizottságátó7 vagy az illetékes nemzet-
közi bizottságátó|. Cél továbbá azis,hogy az
egyes neÍIzetelq valamint a konkrét témakörökre
specialiáódott, mrizeumokkal kapcsolatos szer-
vezetek jelen kódexet kiindulrísi alapként hasz-
naljak a további követelmények kialakításakor.

A Múzeumok etikai kódexének fordításai

lV ICOM Múrcumok etikai kódexe heírom nyel-
ven jelenik meg: angolul, franciául és spanyolul.
Az IcoM üdvözli a kódex |efordítását más nyel-
vekre; mindazonálta| a fordítás csak akkor te-
kinthető ,,hivatalosnak'', ha legalább egy olyan
otszágnemzeti bizottsága jóváhagy1a, amelyben

MÚzEurr,rr KözlruÉNyrx vrrrÉxlnr

azt a nyelvet beszélik, lehetőleg első nyelvként.
Amennyiben a nyelvet több országban beszélik,
kívánatos, hogy ezen országok nemzeti bizott-
ságaival is konzultájanak. Firyelmet kell fordíta.
ni a hivatalos fordításoknál mind a nyelvi, mind
a szakmai hozzáértésre. Meg kell jelölni, me-
lyik vrítozatot hasznríltrík afordításra, és fel kell
t{intetni az énntett nemzefi bizottságok nevét. E
feltételek nem kíván;-ák akadá|yozni a kóde><rrek
vagy egyes részeinek oktatási vary tanulmányo-
zási cél;b ó| történő |efor dítását.



Szőiegyzék-

Értékelés: Egy tárgy vagy pé|dány hitelesítése
és becslése. Egyes országokban ezt a terminust
aka|ma,zík tervezett ajándék fuggeden értéke-
lésére adókedvezmény cé|jábó|.

Érdekkonfliktus: olyan személyes vagy magán-
érdek léte , amely okot ad elvek összeütközésére
munkahelyzetben, ezze| kor\átoma vagy akár
|átszó|ag korlátozva a döntéshozatal objekdü-
tását.

Kereskedés: Targyak vétele vagy e|adása szemé-
lyes vary intézményi nyereség cé|jábó|.

Részletes áwi|ágítás: Azakívána|om, hogy egy
adott ügyben a döntést mege|őzőenminden eró
feszítést meg kell tenni a tények megá||apításá-
ra, különösen egy szefiI.eményezésre vagy hasz-
nálatra felajánlott tárgy eredetének és történe-
tének azonosításakor.

Konzervátor-restaurátor: olyan múzeumi vagy
független személy, aki jogosult a kulrurális va-
ryon szakmai vizsgálatrínak, tartósításának, kon-
zervá|ásánakés restaurálásának elvépésére. To-
vábbi részletekért lásd: ICOM News 39(1):5-6
(1e86).

Kultrrrrílis örölrség: Minden fogalom vary dolog,
amelyről feltételezhető, hory esztétikai, törté-
neti, tudományos vagy szellemi fontossággal
bír.

Irrínyító testiilet: A múzeum engedélyeztetése-
kor meghatározott azon személyek vagy szerve-
zetek, akik vagy amelyek felelősek azintézmény

fennmaradrísáért, stratégi ai fej|ődéséért és finan-
szírozásáért'

Bevételnöveló tevékenys ég: !'z intézmény jav át
szolgáló, anyags haszon vagy profit szerzését cé|-
zó tevékenység.

Jogcím: Az adott orságban megalapozott nrlaj-
donjog valamely vagyontrírry birtoklásríra. Eryes
orságokban ez lehet ánlhazottjog' és ígr nem
felel meg a részletes áwtlágítás kívrínalmainak.

Minimális követelmények: Olyan követelmé-
nyek, amelyekre való törekvés valamennyi mú-
zeumtól és múzeumban dolgozótól joggal elvár-
ható. Egyes országok megfogalmaztrík saját mi-
nimális követelményeiket.

Természeti örölaég: Minden olyan természeti
dolog, jelenség vagy fogalom, amelynek tudo-
mányos jelentőséget nrlajdonítanalg vagy amit
szellemi megnyilvánulásnak tartanak.

Múzeum:l A múzeum profitra nem törekvő,
a trírsadalom és fejlődése szo|galatában á||ó, a
köz szátnara nyitott ríllandó intézmény, amely
az emberek és környezedik anyagi és szellemi
bizonyírékait gyíijti, megőrzi, kutatja, közvetíti
és kiállítja tudományos, közművelődési és szó-
rakoztató céllal.

Múzeumi szakember:t Múzeumi szakemberek
azok az a|apszabaly 2. cikkely 1. és 2. paragrafu-
sában megfiatározott., mrizeumokban vapy eryéb
intézményekben (akár Íizetésért, akrír anélktil)
dolgozó személyek, akik speciális képzést kap-

', A szójegyzék az ango| eredeti szerint mery sorban, nem a magyar ábécé szerint. (A Íord,)
1Megjeg5zendő, hogy a ,,múzeum'' és ,,múzeumi szakember'' ideiglenes kifejezés az ICOM Múzeumok

etikai kódexe értelmezéséhez. Az ICoM a|apszabályában használt "múzeum'' és ,,professzionális múzeumi
dolgozók'' meghatározások érvényben maradnak mindaddig, amíg annak a dokumenrumnak a felülvizs-
gá|ata be nem fejeződik.
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tak, vary ezzs| egyenértékű grakor|ai tapaszta-
lattal rendelkeznek a múzeum irányítását és mű-
kodését szn|ga|ó bármilyen tertileten; továbbá
azok affiggeden személyek, akik tiszteletben tart-
jil< az ICOM Múzeumok etikai kódex&., és az
alapszabaly ríltal meghatlírozott múzeumok vagy
egréb intézm ények számaradolgozrrak. Nem sá-
mítanak azonban ide azok, akik a múzeumok és
a múzeumi szo|gáltatások szÁmfua szi.ikséges ke-
reskedelmi termékek és felszerelésekpromóció-
jáva1' v agy forgalmazísával foglalkoznak.

Nonprofi t szelvezet: Tagsággal ren dekező vagr
tagság nélkiili jogs szrruezrt, amelynek bevételét
(beleérwe a többletet és a profitot is) kizírólag
ezan szetvezet és működése javára fordítjrík. A
not Íor profirkifeiezés uryanezt jelenti.

Provenienci a: Egy trírg7 teljes története felfede-
zésének vary létrehozasának pillanatától a mai
napig, ame|nek a|apjan az autentikusság és a
nrlajdonlás .megaíllapítható.

Érvényes iogcím: Az adott tatgr Íe|fedezrsétő|
vagy e|őálLítasáól kezdve te\es szÁrmazÁsi igazo-
lással alátámasztott ütathatatlan tula|donjog.

MÚzpuuI KözrpuÉNypx t"rsrrÉxlpr



Fei ezetek

1. A múzeumok megórzik, interpretÁ|iák
és feilesztik az emberiség természeti és
kulturális örökségét

Alapelv: A múzeumok fe]elősek az anyagi és
sze]]emi természeti és kulrurá]is örökégért. Az
irányító testis]eteknek és a stratégiai tervezéssel,
valamint a ÍelügyeletteL fogLalkozóknak elsődle-
ges felelőssége eme örőkség védelme és fejlesz-
tése, valamint az erre a cé]ra elérhető emberi,
fizikai és pénzügyi erőforrások biztosítása.

Intézményi he|yzet

1. 1, Alapító dokumentáció
Az irányító testtiletnek biztosítania kell, hory a
múzeum rendelkezzen írott és publikrílt a|apsza-
ba||ya|, szabáJ7zatta| vagy más nyilvrínos doku-
mentummal, amely világosan tartalrR azza annak
jogshe|yzetét, törekvéseit és ríllandó, ,,nem profit-
orientált'' jellegét, összhangban az adott ország
vonatkozó törvényi szab aly ozásáv a|.

1.2, A kíildetést, a céIokat és a fő
irányvonalakat tarta]mazó állásfog]alás
Az iranyttó testÍiletnek a múzeum törekvései-
rő|, ÍeLadatairól, valamint az irányító testület
szer ep ér ő|, összetételérő | aJlasfo flalást kell készí-
tenie, amit nyilvánosságra kell hoznia, és ennek
a|apján kell működnie.

Fizikai erőforrások

1.3. Elhelyezés
l.,ziranyttó testtiletnek gondoskodnia kell a mú-
zeum megfelelő elhelyezéséről és környezetéről,
hogy az teljesíteni rudja a küldetésében megfo-
galmazott alapvető funkciókat.

1, 4. Megl<özeLíthető s ég
la irányító testületnek biztosítania kell, hogy
a múzeum és gyűjteményei mindenb számára

hozzáÍérhetők legyenek rendszeres időközök-
ben és ésszerű időszakokban. Kiemelt figyel-
met kell fordítani a speciális igényíi szemé-
lyekre.

1'5. Egészség és biztonság
la irartyító testületnek biztosítani kell, hogy az
egészség, biztonság és hozzáÍérés intézményes
követelményeit aka|mazzák a szemé|yzet és a
látogatók esetében is.

1.6. Védelem katasztrófa esetéÍe
lu tanyltó testÍiletnek olyan irzínyelveket kell ki-
alakítania és követnie, amelyek megvédik a kö-
zönséget és a dolgozókat, a gyűjteményeket és
más erőforrásokat a természeti és az ember
okozta katasztrófiíktól.

1.. 7. Biztonsági követeLmények
Az irányító testületnek - megelőzendő a lopást
és sérülést - gondoskodnia kell a gyűjtemények
megfelelő biztonságáról - brírhol is legyenek
ezek (kiríllításon, munka- vagy raktárterületen,
esetleg szál|ítás a|att).

1.8. Biztosítás és jótállás
Ahol kereskedelmi biztosítást alkalmaznak a
gyűj teményeh'r e, az tr artyító testiiletnek gondos-
kodnia kell arról, hory a fedezet megfelelő le-
gyen, és kiterjedjen a szá||ítás alatt vary kölcsön-
zésben |évő tá'rgyaba éppúgy, mint az átmene-
tileg a múzeum felelősségi korébe tartozókÍa.
Amennyiben jótállási Íormát alkalmaznak' an-
nak ki kell terjednie a nem a múzeum tulajdoná-
ban|évő anyagokra is.

Pénzügyi erőforrások

1.9. Finanszírozás
Az írányító testii:letnek biztosítania kell' hogy
elegendő forrás ríll|on rendelkezésre a múzeum
tevékenységének megval ósításához és fejleszté-
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séhez. Minden forrással professzionális módon
kel| elszámolni.

1. 10. Bevételnövelő program
Az irányító testtiletnek írásban rögz'ített prog.
rammal kell rendelkeznie a bevétel azon Íor.
rásaira vonatkozóan, amelyeket tevékenységével
biztosíthat, illewe amelyeket elfogad külső for-
rásokból. A pénzügyi forrásra való tekintet nél-
ki'il a múzeumoknak fenn kell tartaniuk a prog-
ramjaik, kiállításaik és tevékenységük tartalma
és integritása feletti ellenőrzést. A bevételnövelő
tevékenység nem veszélyeztetheti az intézmény
vagy közönsége alapelveit (Iásd 6.6.).

Személyzet

1. 1 1. FogJalkoztatáspolitika
Az írányító testületnek biztosítania kell, hogy
minden, a dolgozókkal kapcsolatos lépés a mú-
zeum programjáva|,valamint a helyes és jogsze-
rű eljárásokkal összhangban történjen.

1.12, Az igazgató vagyl vezető kinevezése
A múzeum igazgatói vagy Yezetői á||ása kulcs-
ponció, amikor tehát kinevezésre kerül sor' az
irányító testtileteknek tekintettel kell lennitik a
poszt hatékony betöltéséhez szi.ikséges ismere-
tekre és képességekre' E minőségek közé tarto-
zik a megfeleló intellekruális képesség és szak-
mai tudás, kiegészíwe az erikus magatartás ma-
gas színvonalával.

1.13. Kapcsolat az irányító testíiletekke]
A múzeum igazgatójaYagI vezetője közvetlenül
a megfelelő irányító tesniLlecnek felelős, és köz-
vetlen kapcsolatban is kell állnia vele.

1.14. A múzeumi személyzet szakérte]me
Elengedhetetlen a valamennl kötelezettségnek
megfelelni képes, szakértelemmel rendelkező,
kvalifikált szemé|yzet alkalmazása (lásd més
2.78. ,2 .24 . ,8 .12 . ) .

1.15. A személyzet képzése
A munkaerő hatékonysága érdekében biztosíta-
ni kell a múzeumok valamennyi alkalmazottjá-
nak folyamatos oktatását és szakmai fejlődését.
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L.16. Erikai konflikrus
Az irányító testü|et soha nem kívánhada meg,
hogy a múzeumi dolgozók oly módon csele-
kedjenek, hog ezaltal' kénytelenek leryenek meg-
szegni ezen etikai kódex, brírmely nemzeti tör-
vény vagy speciális etikai kódex e|őírásut.

1.17. A múzeumok dolgozói és az önkéntesek
lu kárlyító testiiletnek olyan lefektetett kány.
elwel kell rendelkeznie az önkéntes munkára
vonatkozóan, amely elősegíti az önkéntesek
és a múzeumi szakma tagjai közötti jó kapcso-
latot.

1,18. Az önkéntesek és az etka
Auirányító testületnek biztosítania kell, hogy az
önkéntesek, amikor múzeumi és egyéni tevé-
kenységet folytatnak, teljes mértékben ismerjék
az ICOM Múzeumok etikai kódex&, valamint
más vonatkozó kódexeket és jogszabályokat.

2, Agyűiteményelrről a múzeumok
a trírsadalom és annak feilődése érdekében
gondoskodnak

Alapelv: A múzeumok feladata, hogy gÍijtséI'
megőrizzék é s fejle sszék gíij teményeiket, ezzel
járulva hozzá a természeti, ku]rurá]is és rudomá-
nyo s öröI<s ég vé delméhez. Gy(íjtemé nyeik a kö-
zös örökség jelentős részét akotj& ktilönleges
helyet töltenek be a jogban, és nemzetköü sza-
bályok védk őket. F'zzel a közösségi biza]omma]
együtt jár a gondoskodás elvárása, amely magá-
ban foglalja a jogszerű birtoHást, az áIlandósá-
got, a dokumentálást, a hozzáférhetőséget és a
felelő ss égtelj e s selejtezest.

A gyűjtemények szerzeményezése

2. 1. Gyűjtési irányelvek
Valamennyi múzeum irányító testületének el
kell fogadnia és meg kell jelentetnie a gyíijtemé-
nyek szerzeményezÉsére, gondoúsára és hasmá-
latára vonatkozó gyűjtési irányelveket. E doku.
mentumnak tisztáznia kell minden olyan anyag
helyzetét, amelyet nem katalogi zá|nak, konzer-
válnak vagy áJ|ítanak|<l Qásd 2.7.,2.8').



2.2. Érvényes jogcím
Minden - vásár|ás, ajándék, kölcsön, hagyaték,
csere útján - szerzeményezett tárgy vagy pé|-
dány esetében a múzeumoknak meg kell győ-
ződniiik az érvényes jogcím meglétéről' Egyes
országokban a jogos rulajdon bizonyítéka nem
feltétlenül az éwényes jogcím.

2.3. Eredet és rész]etes áwilágítás
Szerzeményezés előn minden erőfeszítést meg
kell tenni annak megállapítására, hogy a vásár-
lásra, ajándékként, kölcsönbe, haglatékként Vagy
cserére felajzínlon tárgyatvagr példrínyt nem ille-
grílisan szerezték-e be vagy exportáltíík az adott
országból vagy brírmely olyan közvetítő ország-
ból, ahol legálisan birtokolták (be|eérwe azt az
országot. is, ahol a múzeum működik). A részle-
tes áwi|ágításnak meg kell állapítania az adott
tárgy teljes történetét fe|Íedezésétő| vagy gyár.
tásátó| kezdve.

2,4, Jogosuladan vagy tudománytalan
terepmunkából származó tárgyak vagt
példányok
A múzeumoknem szrrzsményeáemek olyan trír-
gyakat, amelyekkel kapcsolatban joggal mertilhet
fe| az a feltételezés, hogy a felfedezés műem-
lékek, régészeti vagy geológiai helyszínek vagy
példzínyok és természetes élőhelyek jogosulatlan,
tudománytalan vagy szándékos rombolásával
vagy károkozásával függ össze. Uryancsak nem
kertilhet sor szerzeményezésre, ha a leletet nem
hoztrík a terület nrlajdonosa vagy hasznrílója,1|-
lewe az illetékes jogi vagy kormrínyzati hatóságok
tudomására.

2.5. Kulrurá]isan énékeny anyagok
Emberi maradvrínyok és riturílis jelentőségű arrya-
gok gyűjteményeit csak akkor szabad szerzemé-
nyezni, ha biztonságosan tárolhatók és megfe-
lelő tisztelettel gondozhatók. Míndezt a szak-
mai követeiményeknek, valamint - amennyiben
ez ismert - ^zon közösség, etnikai vary vallási
csoport tagjai érdekeinek és meggyőződésének
megfelelő módon kell megvalósítani, ahonnan
ezek a tárryak szírmaznak (Iásd még 3.7., 4.3').

2.6. Védett biológiai vagy geológiai példányok
Nem szerzeményezhetnek a múzeumok olyan bi-
ológiai vagy geológiai anyagot, amelyet brírmely
helyi, nemzeti, regioneílis vary nemzetközi vad-
védelmi, vagy természemrdomrínyi megőrzési tör-
vény, szeruődés előírrísaival ellentétes formában
gyűjtötteh adtak el, szíllítottak'

2.7. Élő gyíÍjtemények
Amikor a gnijteményekben élő botanikai vagy
z.oo|óg1upéldrínyok taláhatób ktilonleges figyel-
met kell fordítani a természeti és társas környe-
zetre' amelybő| ezek származnak, továbbá min-
den olyan helyi, nemzeti, regioneílis vagy nem-
zerkóú jogszaba|yra vagy szerződésre, amely a
vadvédelemre vagy a természettudományi meg-
őrzésre vonatkozik'

2. 8. Működő gűjtemények
A gyűjtési irányelvek specirílis szempontokat is
tart^|mazhatnak bizonyos típusú működő gyűj.
teményekre vonatkozóan, ahol a hangsúly nem
annyira a tárgy, mint inkább a kulturzílis, tudo-
mányos vagy szakmai folyamat megőrzésénvan,
vagy ahol a tárgyakatvagy pé|dányokat rendsze-
res használat és oktatás cé|jábó| g;rííjtötték ösz.
sze (lásd még2.I,),

2,9, Szeneményezés a gyűjtési irányelveken
kívíil
Csak nagyon kMteles körülményekközött sza-
bad a grűjtési irrínyelvek keretein kíviiü trírryakat
v agy p é|dányokat szerzem ény ezni, Az ir ány ító
testületnek az e|érhető szakmai véleményeket
és minden érdekelt fél álláspontját figyelembe
kell vennie, akárcsak a szóban Íorgó tárgy vagy
pé|darty jelentőségét, beleérwe annak kulturális
vagy természeti örökségbeli összefüggéseit, va-
lamint más, ilyen anyagokat gyűjtő múzeumok
speciális érdekeit' Mindazonáltal ilyen korulmé-
nyek között sem szerzeményezhető érvényes jog-
cím nélktili tárgy (lásd més 3.4.).

2.10. Szeneményezés az irányító testület
tagjaitóI vagt múzeumi dolgozóktóI
Kiilönleges figyelmet kell fordítani minden olyan
téte|re, amelyet az tranyító tesniletek tagj u, m(ze-
umi dolgozók, illewe mindezek családtagjai
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vagy közeli hozzátartozói ajánlanak fel vételre,
adományként vagl adócsökkentéssel járó aján-
dékként.

2.11. Raktárak mint végső megoldás
A jelen etikai kódex semmi olyat nem tarta|maz,
ami megakada|yozná, hogy egy mrízeum illeté-
kes raktára legyen a törvényes felelősségi terüle-
tén a tisztázatlan eredetű, j ogellenesen gyííjtött
vagy tal'á|t példányoknak és tárgyaknak.

Gyűj te mé nyek s elej t ezé s e

2.12. A selejtezés jogi vagy egyéb eszközei
Ahol az adott múzeumnak joga van a selejtezés-
re) vagy vannak olyan szezeményezett tátgyat,
amelyek a selejtezés feltételeinek megfelelnek,
ott is teljes mértékben be kell tartani a jog;vagy
egyéb kívánalmakat és eljárási módokat. Ahol az
eredeti szerzeményezés jogszaba|yt vagy eryéb
korlátoásokka| ján, ezekre figyelemmel kell len.
ni, kivéve, ha világosan kimutatható, hogy az
ezek,hez való ragaszkodás lehetetlen vagy jelen-
tős mértékben keíros azintézmény számára.Ha
lehetséges, a kor|átozást jogi eljárás útján kell
feloldani.

2.1j. Selejtezés a múzeumi gJújteményekbőI
Egy targy vagy pé|dány múzeumi gyűjtemény-
bő|va|ő eltávolításakor firyelembe kell venni az
adon tétel jelentőségét' (megríjícható vagy nem
megújítható) jellegét, jogi helyzetét, valamint a
közbizalom csökkenését, amit egy ilyen selejte.
zés eredményeáet.

2.14. Felelősség a selejtezésért
A selejtezési döntés felelőssége az irányító tes-
tületé kell hogy legyen, amely a m(tzeum igaz-
gatójáva| és az adott gyűjtemény vezetőjéve|
egyetértésben dönt. A műkodő gyűjtemények.
re ktilönleges elj árások alkalmazhat ók ( 1á s d 2. 7,
2.8.).

2. 1 5. Rendelkezés a gyíijteményekbőI
e ltávo I ít o tt t árgral<r ó l
Minden múzeumnak rendelkeznie kell olyan
irányelwel, amely mestatározza a táÍgy syűjte-
ményből való végleges eltávolításának j o gszerű
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módszereit - aiándékozás, átadás, csere, eladás,
visszaszolgríltatás vagy elpusztítás titján -, va|a-
mint rendelkezik a korlátlan |og átadásáró| azűj
birtokló félnek. Telies karű feljegyzést kell ké-
szíteni minden sele|tezési döntésről, az érinten
tfugyal<ó|, azok je|legéről. Hatáozottan ajánlott,
hogy a selejtezett tételt először másik múzeum-
nak airínljzík fel.

2.16. Bevéte] a gyíijteményekbő] va]ó
selejtezésbő1
A múzeumi gyűjtemények közvaryont képez-
nek, és nem kezelhetők forgalomképes varyon-
tárgyként. A múeumi gyíijtemény tárgyainak
és példányainak selejtezéséből származó bevé-
telt vary kompenzíci ót |aÁr ó|ag a gyűjtemény
javá,ra, alta|ában ennek gyarapítására kell fel-
használni.

2' 17. Selejtezett gr(ijtemények megvásárlása
A múzeumi dolgozók' azirányító testület tagsaí,
rokonaik vagy családtagjaik számára nem en-
gedé|yezhető, hogy olyan tárryat veryenek meg,
amely a felelősségi köri.ikbe tartozó gyíijtemény-
bő| származk.

Gyűj te mények go nd ozís a

2. 1 8, Gyűjteményi folyamatosság
A múzeumoknak olyan alapelveket kell megfo-
galmazniuk és alkalmazniuk, amelyek biztosítjrík,
hogy (állandó és időszakos) gyűjteményeik és
a velijk kapcsolatos információk megfelelő rög.
zítésre kerÍ'iljenek, folyamatosan hozzÁférhetők
legyenek, és a jövő generációira - figyelembe
véve a jelenlegi ismereteket és erőforrásokat -

a lehető legjobb és legbiztonságosabb formában
öröklődienek.

2,19' A gyűjteményi fe\elősség de\egálása
A gyűjtemények gondozását is magában fogla-
ló szakmai felelősséget olyan személyekre kell
bízni, akik megfelelő tudással és ismerettel ren-
delkeznek, vary megfele|ő irányítás alatt állnak
(lásd még 8.11.).



2. 20' A gyűjtemények dokumentációja
A múzeumi gyűjteményeket az elfogadott szak-
mai követelményeknek megfelelően kell doku-
mentrílni. A dokumentációnak tartalmaznia kell
minden tétel teljes azonosítását és leírását, kap.
csolódásait' provenienciáj át, á||apotát, kezelését
és jelenlegi helyzetét. Ezeket az adatokat bizton-
ságos helyen kell tartani, visszakeresési rend-
szerrel elláwa, amely lehetővé teszi a múzeumi
dolgozók és más jogos felhaszná|ókszámáraaz
információh oz va|ó hozzáf ér ést,

2.21. Védelem katasztrófa esetére
Alapos firyelmet kell fordítani a gyűjtemények.
nek fegrveres konfliktus és más, természeti vary
ember által okozott katasztrófa elleni védelmé-
vel kapcsolatos irányelvek fejlesztésére.

2.22, A gyűjtemények és a kapcsolódó
adatok biztonsága
A múzeumoknak, amikor a naryközönség szá-
mára hozzáférhetővé teszik a ffijteményt ada-
tokat, kellő gondossággal kell eljárniuk, hogy el-
kerüljék az érzékeny, személyes vagy azokhoz
kapcsolódó információk és más bizalmas anya-
gok felfedését.

2.23. Megelőző konzervá]ás
A mege|őző konzervrílás a múzeumi program
és gyűjteménygondozás fontos eleme. A múze-
umi szakma tagjainak alapvető felelőssége, hory
a gondozásukra bízott gyűjtemények számára
- legyenek azok raktrírban, kiríllításonvagy száI-
lítás kozben - védett környezetet teremtsenek
és tartsanak fenn.

2. 24. GyíijteménykonzerváIás és -restauráIás
A múzeumoknak gondosan ellenőrizniük kell
a gyíijtemények állapotát, hogy megállapíthas.
saík, mikor van sziiLkség egy táÍg'| vapy pé|dány
esetében konzervríási.restaurrílási munkríra, szak-
képzett konzervátor-restaurátor szo|galtatására.
Aw a|apvető cé| a tárgy vagy p éldány stabi|iza]á-
sa. Minden konzerválási folyamatot dokumen-
tálni kell, és amennfre lehetséges, visszafordít-
hatóvá tenni, valamint az eredeti tárgyon vary
példányon végzett minden változtatásnak azo-
nosíthatónak kell lennie.

2.25. Az éIő állatok jóIéte
Azoknak a múzeumoknak, amelyek é|ő á||ato-
kat tartanak" teljes körű felelősséget kell vílal-
niuk ezek egészségéért és jó|étéért. A személy-
zet és a látogatók, valamint az á||atokvédelmét
szo|ga|ó biztonsági kódexet kell készíteniíik és
alkalmazniuk, arte|yet azrílatorvoslás terén szak-
értő szemé|y hagy jővá. A genetikai módosításo-
kat világosan azonosíthatóvá kell tenni.

2.26. A múzeumi gyijremények személyes
használata
A múzeumi dolgozók, azirányító testület tagjai,
rokonailg családtagjaik vary mások számára nem
engedélyezhető, hogy bármit - akáÍ csak időle-
gesen is - elvepyenek személyes haszná|atraamlj-
zeum gyűjteményeiből.

3. A múzeumok az ismeretek
mega|apozásának és bővítésének elsődleges
bizonyítékait őrztk

Alapelv: A múzeumoknak kt;lönleges fele]ős-
sége van mindenkivel szemben a gyűjtott és a
gyűjteményeikben őrzött e\sődleges bizonyíté-
kok őrzése, hozzáférhetősége és értelmezése
terén.

EIső dlege s bizonyítékok

3.1. A gyűjtemények mint elsődleges
bizonyítékok
A múzeumi gyűjtési irányelveknek ülágossá kell
tennitik, hory a gyííjtemények fontos elsódleges
bizonyítékok. Világossá kell tenniiik, hogy ezt
nem befolyásoljrík akrurílis intellekturílis tren-
dek vary mtízeumértelmezések.

3. 2. A ffijtemények hozzáférhetősége
A múzeumoknak ktilonos felelőssége van a tekin-
tetben, hory a grííjtemények és minden kap-
csolódó információ - firyelembe véve a bizalmi
és biztonsági okokból fakadó korlátoásokat -
minél szabadabban hozzáférhető legyen.
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Múzeumi gyűjtés és kutatás

3.3, Helyszíni gr(ijtés
A helyszíni gÉjtést végző mlizeumoknak olyan
alapelveket kell megfogalmazniuk, amelyek meg-
felelnek a tudományos követelményeknek, vala-
mint a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogsza-
brílyoknak és szerződéses előírrísoknak. Helyszíni
munkát csak a helyi közösségek nézetei, a kör.
nyezeti erőforrások és kulturális szokások figye-
lembevételével és tiszteletben tartásával, valamint
a kulturális és természeti örökség fejlesztésére
törekedve szabad végezni.

3.4. Első dleges bizo nyítékok kivérele s ffijtése
Egészen kivételes esetekben előfordulhat, hogy
egy proveniencia nélktili tétel olyan jelentős hoz.
zajar:ulást je|ent az ismeretekhez, hogy megőrzése
kozérdek. Az ilyen tétel múzeumi gyűjteméry'be
való befogadásaú| az érintett szaktudomány spe.
cialistáínak kell döntenitik, mégpedig nemzeti és
nemzetköá elfogultság nélhil (Iásd még 2,11.),

3.5. Kutatás
A múzeumi dolgozók általvégzen kutatásoknak
kapcsolódniuk kell az adott múzeum ktildetésé.
hez és céljaihoz, és meg kell hogy feleljenek a be.
vett iogi' etikai és rudományos gyakorlatnak.

3.6. Roncsoló hatású elemzés
Amikor roncsoló hatrísú elemzési technika alkal-
mazÁsarakerÍ.il sor, teljes köríí Íe|jegzrstkell ké-
síteni a vizsgáJt anyagról, az e|emzés eredményé-
rőI, az ezt követő kutatásról, beleérwe a publi-
kációkat is, amelyek a tárgy ál|andó dokumen-
tációiának részei.

3.7, Emberi maradványok és rituá]is jelentő-
ségíi anyagok
Emberi maradványok és rituáis jelentőségű anya-
gok kutatását oly módon kell végezni, hogr az
megfeleljen a szakmai követelményeknels miköz-
ben - amennyiben ismertek - firyelembe kell
venni azon közösség - etnikai vary vallási cso-
port - érdekeit és mepgyőződését, ahonnan ezek
a targak származnak (Iásd még 2'5,, 4.3.).

3.8. Kutatási anyagol<ra vonatkozó jogok
rögzítése
Amikor a múzeumi dogozók e\őadásra készíte-
nek anyagot, vagy helyszíni üxgrílatokat doku-
mentálnalq ülágos megálapodással kell rendel-
keznitik a munkákra vonatkozó jogokat illetően
atámogató múzeummal.

3.9. Megosztott szakérte]em
A múzeumi szakembereknek kötelessége, hogy
rudásukat és tapasztalatukat megosszík a kollé-
g.íkkal és az adott tenilettel foglalkozó kutatók-
kal, diríkokkal. Meg kell becsülniÍik és el kell is-
mernitjk azokat, akiktől tanulhaftalq a megismert
technikríkat és tapasztalatokat mások szánétra is
elérhetővé kell tenniiik.

3.10. Muzeumok és egyéb intézmények
ka zatti e gyüttm(Íkó d é s
A múzeumi dolgozóknak el kell ismernii'ik és
érvényesíteniük kell a hasonló érdeklődési kö.
rű és gyűjtési gyakorlatot folytató intézmények
közötti együttmriködés és konzultáció szüksé-
gessé gét. Ktilönösen áJI ez a felsőoktatás i intéz-
ményekre és azon kóztntézményekre, amelyek-
ben a kutatás fontos gyűjteményeket hozhat lét-
re hosszú tární biztonság nélkül'

4. A múzeumok lehetőséget biztosítanak
a természeti és kulturrílis örökség
me gb e csülés éhez, é|v ezetéhez,* me gérté s éhe z
és kezeléséhez

Alapelv: A múzeumoknak fontos feladata, hogy
fejlesszek közművelődési szerepí'i'ket, és maguk-
hoz vonzzák az általuk szolgált közösség, tele-
ptilés vagy csoport széIesebb köreit. A múzeu-
mok közművelődési szerepének szerves része
az érintett közösséggel va]ó interaktív kapcsolat
és a közösség örökségének fejlesztése.

'. Innen kimaradt az eredetiben ez a szó, de a tartalomjegyzékben szerepel. (A ford')
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Bemutatás és kiá]Iítás

4.1, Bemutatás, kiáIlítások és speciáIis
tevékenységek
Az eredeti vagy elektronikus formában történő
bemutatás és időszaki kiríllítás összhangban kell
hory legyen az adott múzeum megfogalmazott
krildetésével, feladataival és céljával. Nem veszé-
lyeztetheti sem a gyűjtemények minőségét, sem
azok megfele|ő gondozását és konzerví|ását.

4.2. A kiá]]ítási tárgyak interpretáIása
A mrízeumoknak gondoskodniuk kell arról, hory
a bemutatók és kiállítások során megjelenő in-
formációk megalapozottak és pontosak leryeneh
valamint legyenek tekintenel a bemutatott (nép)
csop ortokra, illetve vallási meggy őző désekre.

43. Érzékeny anyagok kilí]]ítása
Emberi maradványokat és rituális jelentőségű
anyagokat csak a szakmai követelményeknek
megfelelő módon szabad bemutatni. Ahol ez is.
mert, firyelembe kell venni azon közösség, etni-
kai varyvallási csoport tagjainak érdekeit és meg-
győződését, ahonnan ezek a targyak izarmaznak.
|vi|yen anyagokat nagy tapintana| és az emberi
méltóság irrínti tiszteletel kell bemutatni.

4.4, Eltávolítás a nyilvános bemutatásbóI
Amennyiben a nyilvános bemutatásból való el-
távo|ításra vonatkozó kérés érkezik abból a kö.
zösségből, ahonnan az emberi maradvaínyokvary
riturílis iellegű anyagok származnak, ezt késede-
lem nélktil, tisztelettel és érzékenyen kell kezel-
ni, miként azt is, ha az ilyen anyagok üsszahe-
|yezését kérik. A múzeumi irányelveknek világo.
san meg kell határozniuk az 1|yenkérésekre való
reagálás folyamatát.

4.5. Proveniencia néIküIi anyag bemutatása
A múzeumoknak el kell kerülniük, hogy bizony-
talan eredetíi vagy proveniencia nélküli anya-
got mutassanak be, vagy más formában hasz-
nosítsanak. Tudatában kell lennitik annak, hogy
az l|yen bemutatás vagy felhaszná|ás a kultu-
rális javak illegális kereskedése tudomásulvé-
telének vagy ahhoz va|ó hozzájárulásnak te-
kinthető.

Egyéb erőforrások

4.6. PublikáIás
A múzeumok által bármilyen formában megje-
lentetett információknak megalapozottaknak és
pontosaknak kell lennii.ik, figyelemmel a tudo-
mányágak'ra a bemutatort trírsadalmakra és meg.
győződése|<re. A múzeumi publikációk nem sért-
hetik az intézrtény normáit'

4.7. Reprodukciók
A múzeumoknak, amikor a gyíjteménÉen lévő
tételről másolatokat, reprodukciókat vagy kó-
piákat késítenelq tiszteletben kell tartaniuk az
eredeti integritását. Minden ilyen anyagon je-
lezni kell, hogy másolat.

5. A múzeumi erőforrások lehetőséget
biztosítanak más közszo|gá|tatas és kozérdek
számára

Alapelv: A múzeumok a szakértelem, a szaktu.
dás és a fizikai erőÍorrások számos olyan eszkö-
zrt hasznlílják9 amelyeket egrébként a múzeumo.
kon kívül is széles körben alkalmaznak. Ez az
erőfonások mego sztásiíhoz vagl szolgáhtatások
igénybevételéhez, vagyis a múzeumi tevékeny-
ség kibővítéséhez vezethet. Ezeket oly módon
kell szewezni, hogt ne sértsék a múzeumok meg-
f o galmazo tt kíild e té s é t.

Azono sítási szolgíltatás

5. 1. TörvénytelenüI vagr illetékte\enül
szerze ményezett tárgrak azono sítása
A-.ly'k múzeumban van azonosítási szolgílta-
tás, tevékenys égéve| semmiképpen nem keltheti
azt a|átszatot, hory ebből közvetlen vagy köz.
vetett haszon származík. Azon tárgyak azonosí-
tására és hitelesítésére vonatkozó információ,
amelyekről feltételezhető vagr ryanítható, hory
törvénytelenül vagy illetéktelentil szereÍék meg'
szílítottrík, importálták vagy exportáltlík, csak
az illetékes hatóságok tá1ékoztatása után hozha-
tó nyilvrínosságra.
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5.2. Hitelesítés és becslés (értékelés)
Értékbecslésre a múzeumi gyűjtemények bizto-
sítása céljából lehet sztikség. Más targyak pénz-
beli értékével kapcsolatos vélemény csak más
múzeumoktó| vagy illetékes jogi, kormányzati
vagy egyéb felelős köztestülettő| érkező hivata-
los kérésre adható. Amikor azonban az adott
múzeum lehet a kedvezményezett, a tárgy vagy
példríny értékbecslését től'e ftiggetlentil kell el-
végezni.

6. A múzeumok szorosan együttműkodnek
azon közösségekkel, ahonnan gyríiteményeik
erednek, illewe amelyeket szolgálnak

Alapelv: A múzeumi gyíijtemények annak a kö-
zősségnek a kultwá]is és természeti örökégét
tíjkÍözik, ahonnan származnak. Fz,ért az ádagos
rulajdoni jellemzőkön tú1 olyan plleggel bírnak'
amely szoros kötődést mutathat a nemzeti, regi-
onáIis, Iokílk, etnikai, vallási vagt politikai iden-
titáshoz. b,ért fontos, hogl a múzeumi irínyel-
vek tekintettel leglenek erre a lehetőségre.

A gyűjtemények eredete

6.1. Együttműködés
A múzeumoknak eló kell segítenitiLk a tudás, a
dokumentáció és a gyűjtemények megosztását
azon országok és közösségek múzeumaival, kul-
turaílis szervezeteivel, ahonnan ezek szírmaznalq
keresniük kell a lehetőséget az együnműködés
kia]akításríra az örölaégtik jelentős részét elvesz-
tett országok vagy területek intézményeivel.

6.2, A kulruráIis vaglon visszajuttatása
A múzeumoknak készen kell állniuk arra, hogy
párbeszédet kezdeményezzenek a kultur:ílis va.
gyon üsszajunatásáró|. Ezt elfogglatlanul' tudo-
mányos, szakmai és humanitrírius elvek, továb-
bá az alkalmazható helyi, nemzeti és nemzetkö-
zi jogszabályok alapján kell végezni, lehetőleg
kormányzati vagy politikai szinten.

6.3. A kulturális vagyon visszaadása
Amennyiben egy országYa1y nép olyan tárgy
vagy p é|dány visszaadását kezdeményezi, amely-
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ről bizonyítható, hogy a nemzetközi és nemzeti
konvenciók megsértésével exportáltá<, vagy más
módon szá||ították el, valamint bizonyítható,
hogy a szóban Íorgó t&gy vagy pé|dány az adott
ország,nép kulrurális és természeti örökségének
része, az érintett múzeumnak - ha jogilag mód-
javanrá- azonnali és felelős lépéseket kell ten-
nie a visszajuttatást illetően.

6.4. Kulrurá]is tárgyak megszíllt országbóI
A múzeumoknak tartózkodniuk ke|l megsállt
területről szÁrmazó kulturrílis tárgyak vásadásá-
tól vagy szerzeményezésétő|, továbbá teljes mér-
tékben tiszteletben kell tartaniuk minden jog-
szabalyt és konvenciót' amely a kulturrílis és ter-
mészeti anyagok importját, exporrját és szá||ítá-
sát szabá|yozza.

A szolgíht közösségek iránti tisztelet

6. 5, Kortárs kózösségek
Ahol a múzeumi tevékenység kortárs közössé-
getvaw annak örökségét is érinti, szerzeménye.
zésre csak információn és kölcsönös egyetérté-
sen alapulva kerülhet sor, a tulajdonos vary in-
formátor kihasználása nélkül. Legfontosabb az
érintett közösség kívánságainak tiszteletben tar-
tása.

6. 6. Közó sségi szolgiLtatások finanszírozísa
Amikor a konárs közösségeket is érintő tevé-
kenység finanszírozásához keresnek forrásokat,
nem szabad veszélyeztetni azok érdekeit (lásd
1.10.).

6.7. Kortárs közösségek gy(íjteményeinek
feLhasznáIása
A kortárs közösségekbőlr szátmazó gyűjtemé-
nyek múzeumi felhasználása megkívlínja az em-
beri méltóság és a gyűjteményeket használók
hagyományai és kultúrája irámi' tiszteletet. Az
ilyen g;rííjteményeket az emberi jó|ét, a társadal-
mi fejlődés, a tolerancia és a tisztelet elősegíté-
sére kell felhasználni - hirdewe a soksínű tár-
sadalmat, a multiku|turalitást és a többnyelvű-
séeet (Iásd 4.3.).



6. 8. Támogatószervezetek a közösségben
A múzeumoknak kedvező |égkört kell teremte-
niük a közösség által nyújtott támogatás (pél-
dául múzeumbarátok és más támogatószerveze-
tek) számara - elismerve ezze| e támogatás je-
lentőségét, elősegíwe a harmonikus kapcsolat ki-
alakulását a közösség és a múzeumi dolgozók
között.

7. A múzeumok iogszerűen működnek

Alapelv: A múzeumoknak teljes összhangban kell
tevékenykedniílk a nemzetközi, regionális, orszá-
go s, helyi jogszabáIyokkal vagr szenődéses köre-
Iezettségekkel. Az irányító testület emeL]ett meg
kell hogy Íeleljen minden olyan jogi kötelezett-
ségnek és fekételnek, amely kapcsolatban á]I az
adott mtizeum, a gíijteményekvagt a működés
bármely aspektusával.

Jogi keretek

7.1. Orszígos és helyi törvényalkotás
A múzeumoknak minden országos és helyi jog-
szab á||y a| ö s szhan gb an kel l l ennitik, é s ti sztel e t-
ben kell tartaniuk más államok jogalkotását is,
amennyiben azok hatással vannak működésÍikre.

7. 2. Nemzetközi jogalkotás
A muzeumi irrínyelveknek dszteletben kell tarta-
niuk az alábbi nemzetközi jogszabáyokat' ame-
lyek mértékadóak az ICOM etikai kódexének
értelmezésénél:
- UNEsco-egrezmény a kulturlílis javak feg've.

res összeütközés esetén való védelme targyá-
ban (hrígai egrczmény, 1954es első jegaőkönyv'
7999 -es második jeg;zőkönyv);

- LlNEsco-egyezmény a kulturális javak jogta-
lan behozatalának, kivitelének és nrlaidona át-
nhazásának me gakad ályo zását és megelőzé s é t
szolgríló eszközökről (1970);

- Egyezmény a veszé|yezteteff vadon é|ő al\at-
és növény{ajok nemzetközi kereskedelméről
(1e73);

- ENSZegyezmény a biológiai sokféleségrő|
(1992);

- UNIDRoIT|-egyezmény a lopott vary jogel.
lenesen ktilföldre vitt kulturális javak neÍIrzet-
közi visszaad ásáró| (199 5);

- UNESCOt gyezmény a íualatti kulturrílis örök-
ség védelméről (2001);

- I.INEsco-egyezmény az é|ő hagyomány vé-
delméről (2003).

8. A múzeumok szakszerűen működnek

Alapelv: A múzeumi szakma tagjainak figyelem-
mel kell Hsérniijk az elfogadott jogszabáIyokat
és törvényeket, fenn kell tartaniuk szalcnájuk te-
kintélyét és tiszrességét, Védenitjk ke[] a közön-
séget az illegá]Is és etikátlan szakmai visekedés-
sel szemben. Minden lehetőséget fel ke]l hasz-
ná]niuk a közönség tájékoztatására és képzésé-
re a szakma céIjairóI, törekvéseirő] és szándé-
kairóI, hogy az emberek jobban megértsék mi-
vel szolgálják a múzeumok a társada]mat.

P r o fe s szio ná]i s vi s eke d é s

8,1. A vonatkozó törvényalkotás ismerete
A múzeumi szakma minden tagjának ismernie
kell a vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi
jogszabalyokat és alkalmazrísuk feltételeit. El kell
kertilnitik az oly an helyzeteket, amelyek helytel en
üselkedésként értelmezhetők.

8.2. szakmai felelősség
A mtízeumi szakma tagjai kötelesek betartani
az őket alkalmazó intézmény alapelveit és elő-
írásait. J"guk van ugyanakkor tiltakozni olyan

ryakorlat ellen, amelyet a múzeumravagy a szak-
mára és a szakmai etikával kapcsolatos témákra
nézve kríros hatásúnak tartanak.

8.3. szakmai visekedés
A kollégrík és azaJka|mazó múzeum irrínti lojalitás
fontos szakmai kötelezettség amelynek a szakma
egészére vonatkozó alapvető edkai alapelvekhez

I Internationa] Instirute for the Unification of Private law (I.INIDRoIT), Magánjog Erységesítésének
Nemzetközi Intézete. (A szerk.)

Múzzv ul KözlruÉvypx uE'I-lÉxlpr:



való hűségen kell alapulnia. A múzeumi szakem-
bereknek be kell tartaniuk az IC)M etikai kóde-
xáek előírásut, és ismernitik kell minden más,
a múzeumi munkára vonatkozó kódexet vagy
irlínyelvet.

8.4. Tudományos felelősség
A múzeumi szakma tagjainak elő kell segíteniiik
a gyűjteményekben rejlő információk izsgáJa-
tát, megőrzését és haszn alatát. Ezért tartózko d-
niuk kell minden olyan tevékenységtől vagy kö-
rülménytől, amely azi|yen tudományos adatok
elvesztéséhe z vezethel

8.5. A tiltott piac
A mrjzeumi szakma tagjai sem kozvedenül, sem
közvewe nem támogathatjrík a természeti és kul.
turális varyon tiltom kereskedelmét vagr piacát.

8.6. Titoktartás
A múzeumi"szakma tagjainak meg kell védenitik
minden bizalmas információt, amelyhez mun.
kájuk sorrín hozzájutottak, ezenfelül a muzeu-
mokba azonosítás cé|jábó| bevitt tárggyal rap-
csolatos információk bizalmasak, és a rulajdo.
nos kifejezett fe|hata|mazÁsa nélkül az inÍormá-
ció nem publikrílható és nem továbbítható más
intézményhe z vagy személyhez.

8.7. Múzeumi és gy(Íjteményi biztonság
A mtizeumok vagr a hivatalos teendők keretében
meglátogato tt magángyűjtemények és helyszí-
nek biztonságával kapcsolatos információkat a
muzeumi dolgozóknak ságonían bizalmasan kell
kezelniÍik.

8.8. A biza]mas módon tórténő kezelés
kö t e le zett s é ge a]ó]i kivé t eI
A bizalmas módon történő kezelés elve alacso-
nyabb rendű anná| ajogi kötelezettségnél, hory
a rendőrséget vagy más illetékes hatóságot se-
grteni kell a feltehetően lopott, illeglílisan szer-
zett Yagy ámhazott varyonnal kapcsolatos vizs-
gálatokban.

8.9. Személyes {üggetlenség
Noha a szakma tagjai iogosultak bizonyos fokú
személyes ftiggetlenségre' tudatában kell lenniük

M,3zr'v ut KozlpuÉNyrx vr'LLÉxI-Er

annak, hogy sem az egyéni vállalkozás, sem a
szakmai érdek nem függetleníthető teljesen az
aka|mazóintézménytő|.

8. 10. Szakmai kapcsolatok
A múzeumi szakma tagu fe|adataik ellátása so-
rán számta|an személlyel alakítanak ki munka-
kapcsolatot az őket alkalmazó múzeumokban
vary azokon kivül. Elvárható tőliik, hogy a má-
soknak nyujtott szakmai szolgáltatásaik hatéko-
nyak és magas színvonalúak legyenek.

8. 1 1, Szakmai konzultáció
A szakmai felelősség része a más múzeumok-
ban vagy azokon krvül dolgozó kollégríkkal való
konzultáció abban az esetben, amikor az adott
múzeumban rendelkezésre aL|ó szaktudás nem
elegendő a helyes döntés meghozatalához.

Érdel<konÍIikrusok

8.12. Ajándékol<" szívességek, kö]csönök és
más szeméIyes előnyök
Múzeumi alkalmazott nem fogadhat e| ajándé-
kot, szívességet, kölcsönt vagy más olyan sze-
mélyes előnyt, amelyet múzeumi feladataival
kapcsolatban ajrínlanak fel neki. Alkalmanként a
szakmai udvariasság keretében előfordulhat a|rín-
dékozas, de erre mindig az érintett intézmény ne-
vében kell hogy sor kerüljön.

8.13. Kíilső foglalkoztatás vagy íizleti érdekek
A múzeumi szakma tagjai jogosultak ugyan bi-
zonyos folci személyes ftiggetlenségre, de tuda-
tában kell lennitik, hory sem az egyéni vállalko-
zás, sem a szakmai érdek nem függetleníthető
teljesen az akalmazó intézmény,től. Nem válal-
hatnak olyan fizetett munkát, nem fogadhatnak
el olyan kiilső megbízást, ame|y konfliktusban
á||vagy konfliktusban állónak látszik az a|ka|-
mazó intézmény érdekeivel.

8.14, Kereskedés a természeti és kulrurá]is
örökség terén
A muzeumi szakma tagjai sem köz''edentil, sem
közvewe nem vehetnek részt a természeti és kul-
turális örökséget érintő kereskedésben (haszon-
na| járó vásárlásban vagy eladásban).



8.15. Kapcsolat a kereskedő[<kel
Mlízeumi szakemberek nem fogadhatnak el aján-
dékog vendé flátast vagr bármiben viszonzást ke-
reskedótől, áwerezőtő| vagy más személytől mú-
zeumi taryyak szrnrményez,ese,tel vary selejte-
zésével, illewe hivatalos fellépés megtételével
vary meg nem tételével összefiiggő indítékból.
Múzeumi szakember emellett nem ajánlhat a
nagközonség tag|ainak konlaét kereskedőq ár-
v erez'őt' vagy becsiist.

8.16. Magánglűjtés
A múzeumi szakma tagjai nem versenyezhetnek
intézményiikÍ<e| alár a szerzeményezés, akár bát
milyen személyes gyűitési tevékenység terén. A
múzeumi szakember és az lrányító testiilet kti-
zott a magáng1rűiteményre vonatkozóan megál-
lapodríst kell kötni, és azt a legszigoníbban be
kell tartani.

8.17. Az ICQM nevének és jeképének
használata
Az IcoM tagjai nem haszrrálhatjzík a *lrdrízeu-
mok Nemzetkozi Tanácsa,,, az "ICOM'' szava-
katvagr a logót semmilyen kereskédelmi tevé-
kenység vary termék reklámozísa vary támoga-
trísa érdekében.

8. 18. Egyéb érdek<konÍIikusok
Amennyiben bármilyen eryéb érdekiitközés me-
riil fel az egyén és az alkalmazó ntézrnény kG
zött, a múzeum érdeke elsóbbséget élvez.
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