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A gyűjteményekeredete
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Jogi keretek
8. A múzeumokszakszerűenműködnek
Professzionális viselkedés
Érdekkonfliktusok

Bevezető

Az ICoM Múzeumok etikai kódexenek jelen
kiadása egy hatévesfelülvizsgálat eredménye.
Az első kódex módosított vá|tozata - a mai
múzeumigyakorlat fényébentörténő alapos át.
tekintéstkövetően, de az eredeti stnrk'túramegtartásáva|- 2001-ben látott napülágot. Amint
azt már akkor e|őre látni lehetett, mostanra teljesen át kellett alakítanunk oly módon, hory
a múzeumi szakma igényeinekmegfeleljen. A
kódex a szakmai gyakorlat kulcselemein alapszik, ésannak érdekébendolgoztuk ki, hory rendelkezésreálljanak az á|ta|ános etikai irányelvek' Három alkalommal kertilt sor konzultációra a tagsáBgal,és a dokumenrumot 2004ben
Szöulban - az ICOM 27. közgyűiésén- kozfelkiríltássalfogadták el'
A kódex céljatovábbra sem más, mint a tá!Ísadalomna]qa közösségnek, a közonségnekésezek
ktilonboző érdekköreinek, valamint a múzeumokban tevékenykedőkprofesszionalizmusának
szo|gálata.Jóllehet az új szerkezetbő| eredően
az egészdokumenrumban megvríltoztaka hang.
súlyok,kiemelődtek a kulcspontok, ésröüdebbek lenek a bekezdések,nagyon kevésaz, ami
teljesen új.Ezek az úi ie||emzők a 2.77' bekezdésben,valamint a 3., 5. és6' fejezetbenkifejtett elvekben találhatók.
A Múzeumok etikai kódexe a professzionáis
önszabá,Jyozaseszlözeit kína|ja aköze||átás olyan
kulcstertiletén,ahol azegyes országokban a szab á|yozás jelentősen ktilonbozik, éstávolról sem
ríllandó.Mestatarozza a viselkedésésa tel|esítmény minimális követelményeit, amelyekre az
egészi|ágon valamennyi múzeumbandolgozó
szakembernek ésszerűmódon törekednie kell,
ugyanakkor világos állásfoglalást tarta|mazarra
vonatkozóan, hogy mi lehet a nagyközönség jo.
gos elvárása a múzeumiszakmával szemben.

Az ICOM 1970-ben adta ki A szerzeményezés
etikáiát (Ethics of Acqusition) 1986-banpedig
az e|ső teljes Szakmai etikai kódexet (Code of
Professiona] Ethics). A ielen kiadás - akárcsak
a 2001-esideiglenes dokumenrum - naryon sokat köszönhet ezeknek a korai munkáknak. A
módosítás ésaz átszerkesztés
munkájának nagy
részeazonban az Etikai Bizottság jelenlegi tagjaira hárult. Személyeséselektronikus találkozóinkon nyríjtott közreműködéstikért, valamint
elsántságukért, hogy a céltésa határidőt is be.
tartsák, hálás koszönet illeti őket. Neviik lejjebb
olvasható.
Elődeihez hasonlóan ez a kódex is a minimális globrílis követelményeket Íoga|mazza meg,
amelyekre épíwea nenrzeti és szakértői cso.
portok felállíthatjríksaját követelményeiket.Az
ICOM bátorítani kívánja az i|yen nemzeti és
speciális kódexek létrejöttét,ésörömmel 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.
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elnök, IcoM

Etikai Bizottság

Az ICOM Etikai Bizottsága 2007 és 2004
között:
Elnök Geoffrey Lewis (Nagy.Britannia)
Tagok Gary Edson (UsA)' Per Káks (Svédorság), Buyng-moKim (Koreai Köztrírsaság),Pascal
Makambila (Kongó) _ 2002-tő|,Jean-YvesMarin
(Franciaország),Bernice Murphy (Ausztrália) 2002-ig T ereza Scheiner (Brazí|ia),Shaje'a Tshiluila (Kongói Demokratikus Köztársaság), Michael Van-Praét(Franciaország),
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Preambulum
azt a nyelvet beszélik,lehetőleg első nyelvként.
Amennyiben a nyelvet több országban beszélik,
Je|enMúzeumok etikai kódexét a Múzeumok kívánatos,hogy ezen országok nemzeti bizottNemzetközi Tanácsa készítette.Ez az a mlize- ságaival is konzultájanak. Firyelmet kell fordíta.
umokra vonatkozó etikai állásfoglalás, amelyre ni a hivatalos fordításoknál mind a nyelvi, mind
az ICoM a|apszabáIyautal. A kódex a nemzet- a szakmai hozzáértésre.Meg kell jelölni, meközi múzeumi közösség által elfogadott elve- lyik vrítozatot hasznríltríkafordításra, ésfel kell
ket ttilrozi' Az ICoM-tagság, valamint az éves t{intetni az énntettnemzefi bizottságok nevét.E
je- feltételeknem kíván;-ákakadá|yozni a kóde><rrek
tagdíjmegfizetésee kódex tudomásulvéte|ét
vagy egyes részeinek oktatási vary tanulmányolenti.
zási cél;b
ó| történő |efor dítását.
A Múzeumok etikai kódexének süítusa

Minimlílis követelménvek múzeumok
számára
Jelen kódex a minimiílis szakmai követelménye.
ket tartalmazza a múzeumok számara akívánatos szakmai gyakorlat által meghateírozottelvek
deklarálásával' Egyes országokban.törvényvary
más kormiínyz ati szabáJyozás foga|mazzameg a
minimrílis követelményeket. Másutt a minimális szakmai követelményekre vonatkozó útmutatás ésértékelés,,akkreditálás'',,,regisztráció''
forma keretébenérhető el.
vagy más értékelési
Ahol ilyen követelményeket nem állapítottak
meg, tanácsot lehet kérni az ICOM itkarságátó|,
nemzeti bizottságátó7 vagy az illetékes nemzetközi bizottságátó|. Cél továbbá azis,hogy az
egyesneÍIzetelqvalamint a konkrét témakörökre
specialiáódott, mrizeumokkal kapcsolatos szervezetek jelen kódexet kiindulrísi alapként hasznaljak a további követelmények kialakításakor.
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A Múzeumok etikai kódexének fordításai
lV ICOM Múrcumok etikai kódexe heíromnyelven jelenik meg: angolul, franciául ésspanyolul.
Az IcoM üdvözli a kódex |efordításátmás nyelvekre; mindazonálta| a fordítás csak akkor tekinthető ,,hivatalosnak'',ha legalább egy olyan
otszágnemzeti bizottsága jóváhagy1a,amelyben
MÚzEurr,rr KözlruÉNyrx
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SzőiegyzékÉrtékelés:
Egy tárgy vagy pé|dányhitelesítése fennmaradrísáért,stratégiai fej|ődéséért
ésfinanésbecslése.Egyes országokban ezt a terminust szírozásáért'
aka|ma,zík tervezettajándékfuggeden értékeléséreadókedvezmény cé|jábó|.
Bevételnöveló tevékenység:!'z intézményjavát
szolgáló, anyagshaszonvagyprofit szerzését
cé|Érdekkonfliktus: olyan személyesvagy magán- zó tevékenység.
érdekléte, amely okot ad elvek összeütközésére
munkahelyzetben, ezze| kor\átoma vagy akár Jogcím: Az adott orságban megalapozott nrlaj|átszó|ag korlátozva a döntéshozatal objekdü- donjog valamelyvagyontrírrybirtoklásríra.Eryes
tását.
orságokban ez lehet ánlhazottjog' ésígr nem
felel meg a részletesáwtlágításkívrínalmainak.
Kereskedés:Targyak vételevagy e|adásaszemélyes vary intézményinyereségcé|jábó|.
Minimális követelmények: Olyan követelmények, amelyekre való törekvés valamennyi múRészletes áwi|ágítás: Azakívána|om, hogy egy zeumtól ésmúzeumbandolgozótól joggalelváradott ügyben a döntést mege|őzőenminden eró
ható. Egyes országok megfogalmaztríksaját mifeszítéstmeg kell tenni a tényekmegá||apításá- nimális követelményeiket.
ra, különösen egy szefiI.eményezésre
vagy használatra felajánlott tárgy eredeténekés történe- Természeti örölaég: Minden olyan természeti
ténekazonosításakor.
dolog, jelenségvagy fogalom, amelynek tudományos jelentőségetnrlajdonítanalgvagy amit
Konzervátor-restaurátor: olyan múzeumivagy szellemi megnyilvánulásnak tartanak.
független személy,aki jogosult a kulrurális varyon szakmai vizsgálatrínak,tartósításának, kon- Múzeum:l A múzeum profitra nem törekvő,
zervá|ásánakésrestaurálásánakelvépésére.
To- a trírsadalomésfejlődése szo|galatábaná||ó, a
vábbi részletekért
lásd: ICOM News 39(1):5-6 köz szátnara nyitott ríllandó intézmény,amely
(1e86).
az emberek és környezedik anyagi és szellemi
bizonyírékait gyíijti, megőrzi, kutatja, közvetíti
Kultrrrrílis örölrség: Minden fogalom vary dolog,
éskiállítja tudományos, közművelődési ésszóamelyről feltételezhető,hory esztétikai,törté- rakoztató céllal.
neti, tudományos vagy szellemi fontossággal
bír.
Múzeumi szakember:t Múzeumi szakemberek
azok az a|apszabaly2. cikkely 1. és2. paragrafuIrrínyító testiilet: A múzeum engedélyeztetése- sában megfiatározott.,mrizeumokban vapy eryéb
kor meghatározott azon személyekvagy szerve- intézményekben(akár Íizetésért,
akrír anélktil)
zetek, akik vagy amelyek felelősek azintézmény dolgozó személyek,akik speciális képzéstkap',

A szójegyzékaz ango| eredeti szerint mery sorban, nem a magyar ábécészerint. (A Íord,)
1Megjeg5zendő, hogy a
,,múzeum''és ,,múzeumiszakember'' ideiglenes kifejezésaz ICOM Múzeumok
etikai kódexe értelmezéséhez.
Az ICoM a|apszabályábanhasznált
és
múzeumi
"múzeum'' ,,professzionális
dolgozók'' meghatározások érvénybenmaradnak mindaddig, amíg annak a dokumenrumnak a felülvizsgá|atabe nem fejeződik.
MÚzr'uvI Közlr'r"rÉxypr up'llÉrlpr

tak, vary ezzs| egyenértékűgrakor|ai tapasztalattal rendelkeznek a múzeum irányítását ésműkodését szn|ga|ó bármilyen tertileten; továbbá
azok affiggeden személyek,akik tiszteletben tartjil< az ICOM Múzeumok etikai kódex&., és az
alapszabalyríltalmeghatlírozottmúzeumokvagy
egrébintézményekszámaradolgozrrak.Nem sámítanak azonban ide azok, akik a múzeumok és
a múzeumi szo|gáltatások szÁmfuaszi.ikségeskereskedelmi termékekésfelszerelésekpromóciójáva1'v agy forgalmazísával foglalkoznak.
Nonprofi t szelvezet: Tagsággal ren dekező vagr
tagság nélkiili jogs szrruezrt, amelynek bevételét
(beleérwea többletet ésa profitot is) kizírólag
ezan szetvezet ésműködése javára fordítjrík.A
not Íor profirkifeiezés uryanezt jelenti.
Provenienci a: Egy trírg7teljes története felfedezésénekvary létrehozasának pillanatától a mai
napig, ame|nek a|apjan az autentikusság és a
nrlajdonlás .megaíllapítható.
Érvényesiogcím: Az adott tatgr Íe|fedezrsétő|
vagye|őálLítasáól kezdve te\es szÁrmazÁsiigazolással alátámasztottütathatatlan tula|donjog.
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Fei ezetek
1. A múzeumok megórzik, interpretÁ|iák
ésfeilesztik az emberiségtermészetiés
kulturális örökségét

hozzáÍérhetőklegyenek rendszeres időközökben és ésszerűidőszakokban. Kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális igényíiszemélyekre.

Alapelv: A múzeumok fe]elősek az anyagi és
1'5. Egészségésbiztonság
sze]]emi természetiéskulrurá]is örökégért. Az
irányító testis]eteknekésa stratégiaitervezéssel, la irartyítótestületnek biztosítanikell, hogy az
intézményes
egészség,
biztonság éshozzáÍérés
valamint a ÍelügyeletteLfogLalkozóknak elsődleges felelőssége eme örőkség védelmeésfejlesz- követelményeit aka|mazzák a szemé|yzetés a
tése,valamint az erre a cé]raelérhető emberi, látogatók esetébenis.
fizikai éspénzügyi erőforrások biztosítása.
1.6. Védelemkatasztrófa esetéÍe
lu tanyltó testÍiletnekolyan irzínyelveketkell kiIntézményihe|yzet
alakítaniaéskövetnie, amelyek megvédika közönséget ésa dolgozókat, a gyűjteményeketés
1.1, Alapító dokumentáció
Az irányító testtiletnekbiztosítaniakell, hory a más erőforrásokat a természetiés az ember
múzeumrendelkezzenírott éspublikrílta|apsza- okozta katasztrófiíktól.
ba||ya|, szabáJ7zatta|vagy más nyilvrínos dokumentummal, amely világosan tartalrRazza annak 1..7. Biztonsági követeLmények
jogshe|yzetét,
törekvéseitésríllandó,,,nemprofit- Az irányító testületnek - megelőzendő a lopást
orientált'' jellegét,összhangban az adott ország éssérülést- gondoskodnia kell a gyűjtemények
megfelelő biztonságáról - brírhol is legyenek
vonatkozó törvényi szabalyozásáva|.
ezek (kiríllításon,munka- vagy raktárterületen,
1.2, A kíildetést,a céIokatésa fő
esetleg szál|ítása|att).
irányvonalakat tarta]mazó állásfog]alás
Az iranyttó testÍiletneka múzeum törekvései- 1.8. Biztosítás ésjótállás
rő|, ÍeLadatairól,valamint az irányító testület Ahol kereskedelmi biztosítástalkalmaznak a
e, az tr artyítótestiiletnek gondosszerepérő|, összetételérő| aJlasfoflalást kell készí- gyűjteményeh'r
tenie, amit nyilvánosságrakell hoznia, ésennek kodnia kell arról, hory a fedezet megfelelő legyen,éskiterjedjen a szá||ítás
alatt vary kölcsöna|apján kell működnie.
mint az átmenezésben|évő tá'rgyaba éppúgy,
Fizikai erőforrások
tileg a múzeum felelősségikorébe tartozókÍa.
Amennyiben jótállási Íormátalkalmaznak' annak ki kell terjednie a nem a múzeumtulajdoná1.3. Elhelyezés
l.,ziranyttó testtiletnekgondoskodnia kell a mú- ban|évő anyagokra is.
zeum megfelelő elhelyezéséről
éskörnyezetéről,
hogy az teljesítenirudja a küldetésébenmegfo- Pénzügyi erőforrások
galmazott alapvető funkciókat.
1.9. Finanszírozás
Az írányító testii:letnekbiztosítania kell' hogy
1,4. Megl<özeLíthetőség
la irányító testületnek biztosítania kell, hogy elegendő forrás ríll|onrendelkezésrea múzeum
megvalósításához ésfejlesztéa múzeum ésgyűjteményeimindenb számára tevékenységének
Ml3zsuv't
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MELLÉKLET

séhez.Minden forrással professzionális módon
kel| elszámolni.

L.16. Erikai konflikrus
Az irányító testü|et soha nem kívánhada meg,
hogy a múzeumi dolgozók oly módon csele1.10. Bevételnövelő program
kedjenek, hog ezaltal'kénytelenekleryenek megAz irányító testtiletnek írásban rögz'ített prog. szegni ezen etikai kódex, brírmelynemzeti törrammal kell rendelkeznie a bevétel azon Íor. vényvagy speciális etikai kódex e|őírásut.
rásaira vonatkozóan, amelyeket tevékenységével
biztosíthat,illewe amelyeket elfogad külső for- 1.17.A múzeumok dolgozói ésaz önkéntesek
rásokból. A pénzügyiforrásra való tekintet nél- lu kárlyító testiiletnek olyan lefektetett kány.
ki'il a múzeumoknakfenn kell tartaniuk a prog- elwel kell rendelkeznie az önkéntes munkára
ramjaik, kiállításaikéstevékenységük
tartalma vonatkozóan, amely elősegíti az önkéntesek
ésintegritásafeletti ellenőrzést.A bevételnövelő ésa múzeumi szakma tagjai közötti jó kapcsotevékenység
nem veszélyeztethetiaz intézmény latot.
vagy közönsége alapelveit (Iásd 6.6.).
1,18.Az önkéntesekésaz etka
Személyzet
Auirányító testületnekbiztosítaniakell, hogy az
önkéntesek, amikor múzeumi és egyénitevé1.11. FogJalkoztatáspolitika
kenységetfolytatnak, teljes mértékbenismerjék
Az írányító testületnek biztosítania kell, hogy az ICOM Múzeumok etikai kódex&, valamint
minden, a dolgozókkal kapcsolatos lépésa mú- más vonatkozó kódexeket ésjogszabályokat.
zeum programjáva|,valaminta helyesésjogszerű eljárásokkal összhangban történjen.
2, Agyűiteményelrről a múzeumok
1.12,Az igazgató vagylvezető kinevezése
a trírsadalom ésannak feilődése érdekében
A múzeum igazgatói vagy Yezetői á||ása kulcs- gondoskodnak
ponció, amikor tehát kinevezésrekerül sor' az
irányító testtileteknek tekintettel kell lennitik a Alapelv: A múzeumok feladata, hogy gÍijtséI'
poszt hatékonybetöltéséhezszi.ikséges
ismere- megőrizzék és fejlesszékgíij teményeiket,ezzel
tekre ésképességekre'
E minőségekközé tarto- járulva hozzá a természeti,ku]rurá]is ésrudomázik a megfeleló intellekruális képességésszak- nyo s öröI<ségvédelméhez. Gy(íjtemé
nyeik a köjelentős
mai tudás, kiegészíweaz erikus magatartásma- zös örökség
részétakotj& ktilönleges
gas színvonalával.
helyet töltenek be a jogban, ésnemzetköü szabályok védk őket. F'zzel a közösségi biza]omma]
1.13. Kapcsolat az irányító testíiletekke]
együtt jár a gondoskodás elvárása, amely magáA múzeumigazgatójaYagI vezetője közvetlenül
ban foglalja a jogszerű birtoHást, az áIlandósáa megfelelő irányító tesniLlecnekfelelős, ésközgot, a dokumentálást, a hozzáférhetőségetésa
vetlen kapcsolatban is kell állnia vele.
felelő sségteljes selejtezest.
1.14.A múzeumiszemélyzetszakérte]me
Elengedhetetlena valamennl kötelezettségnek
megfelelni képes,szakértelemmelrendelkező,
kvalifikált szemé|yzetalkalmazása (lásd més
2.78.,2.24.,8.12.).

A gyűjteményekszerzeményezése

2. 1. Gyűjtési irányelvek
Valamennyi múzeum irányító testületének el
kell fogadnia ésmeg kell jelentetnie a gyíijtemégondoúsára éshasmányek szerzeményezÉsére,
1.15.A személyzet
képzése
latára vonatkozó gyűjtésiirányelveket. E doku.
A munkaerő hatékonyságaérdekébenbiztosíta- mentumnak tisztázniakell minden olyan anyag
ni kell a múzeumok valamennyi alkalmazottjá- helyzetét,amelyet nem katalogizá|nak, konzernak folyamatos oktatását ésszakmai fejlődését. válnak vagy áJ|ítanak|<l
Qásd2.7.,2.8').
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2.2. Érvényesjogcím
Minden - vásár|ás, ajándék,kölcsön, hagyaték,
csere útján - szerzeményezetttárgy vagy pé|dány esetébena múzeumoknak meg kell győjogcím meglétéről'Egyes
ződniiik az érvényes
országokban a jogos rulajdon bizonyítékanem
jogcím.
feltétlenülaz éwényes

2.6. Védett biológiai vagy geológiai példányok
Nem szerzeményezhetnek
a múzeumokolyan biológiai vagy geológiai anyagot, amelyet brírmely
helyi, nemzeti, regioneílisvary nemzetközi vadvédelmi,vagytermészemrdomrínyi
megőrzésitörvény,szeruődéselőírrísaivalellentétesformában
gyűjtötteh adtak el, szíllítottak'

2.3. Eredet ésrész]etesáwilágítás
Szerzeményezés
előn minden erőfeszítéstmeg
kell tenni annak megállapítására,hogy a vásárlásra, ajándékként,
kölcsönbe, haglatékként
Vagy
cserérefelajzínlontárgyatvagr példrínyt
nem illegrílisan szerezték-ebe vagy exportáltíík az adott
országból vagy brírmelyolyan közvetítő országból, ahol legálisan birtokolták (be|eérweazt az
országot.is, ahol a múzeumműködik). A részletes áwi|ágításnak meg kell állapítania az adott
tárgy teljes történetét fe|Íedezésétő|
vagy gyár.
tásátó| kezdve.

2.7. Élő gyíÍjtemények
Amikor a gnijteményekbenélő botanikai vagy
z.oo|óg1upéldrínyok
taláhatób ktilonlegesfigyelmet kell fordítani a természetiéstársas környezetre' amelybő| ezek származnak, továbbá minden olyan helyi, nemzeti, regioneílisvagy nemzerkóú jogszaba|yra vagy szerződésre, amely a
vadvédelemrevagy a természettudományimegőrzésrevonatkozik'

2. 8. Működő gűjtemények
A gyűjtésiirányelvek specirílisszempontokat is
tart^|mazhatnakbizonyos típusúműködő gyűj.
2,4,Jogosuladan vagy tudománytalan
teményekrevonatkozóan, ahol a hangsúlynem
terepmunkából származó tárgyak vagt
annyira a tárgy, mint inkább a kulturzílis,tudopéldányok
mányos vagyszakmai folyamat megőrzésénvan,
A múzeumoknem szrrzsményeáemek olyan trír- vagy ahol a tárgyakatvagy pé|dányokatrendszegyakat,amelyekkel kapcsolatban joggal mertilhet res használat ésoktatás cé|jábó|g;rííjtötték
ösz.
fe| az a feltételezés,hogy a felfedezésműem- sze (lásd még2.I,),
lékek, régészetivagy geológiai helyszínekvagy
példzínyok
éstermészetes
élőhelyekjogosulatlan, 2,9, Szeneményezésa gyűjtésiirányelveken
tudománytalan vagy szándékosrombolásával kívíil
vagy károkozásával függ össze. Uryancsak nem Csak nagyon kMteles körülményekközött szakertilhet sor szerzeményezésre,
ha a leletet nem bad a grűjtésiirrínyelvekkeretein kíviiü trírryakat
hoztríka terület nrlajdonosa vagy hasznrílója,1|- v agy p é|dányokatszerzeményezni, Az ir ányító
lewe az illetékesjogi vagykormrínyzatihatóságok
testületnek az e|érhetőszakmai véleményeket
tudomására.
ésminden érdekeltfélálláspontját figyelembe
kell vennie, akárcsak a szóban Íorgó tárgy vagy
jelentőségét,
2.5. Kulrurá]isan énékenyanyagok
pé|darty
beleérweannak kulturális
jelentőségű
Emberi maradvrínyokésriturílis
arrya- vagy természetiörökségbeli összefüggéseit,vagok gyűjteményeitcsak akkor szabad szerzemé- lamint más, ilyen anyagokatgyűjtő múzeumok
nyezni, ha biztonságosan tárolhatók és megfe- speciális érdekeit'Mindazonáltal ilyen korulméjoglelő tisztelettel gondozhatók. Míndezt a szak- nyek között sem szerzeményezhető
érvényes
mai követeiményeknek, valamint amennyiben cím nélktilitárgy (lásd més 3.4.).
ez ismert - ^zon közösség, etnikai vary vallási
csoport tagjai érdekeinekésmeggyőződésének 2.10. Szeneményezésaz irányító testület
megfelelő módon kell megvalósítani,ahonnan tagjaitóI vagt múzeumi dolgozóktóI
ezek a tárryak szírmaznak (Iásdmég3.7., 4.3'). Kiilönleges figyelmet kell fordítani minden olyan
téte|re,amelyet az tranyítótesniletek tagju, m(zeumi dolgozók, illewe mindezek családtagjai
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módszereit - aiándékozás,átadás, csere, eladás,
visszaszolgríltatásvagy elpusztítás titján -, va|amint rendelkezik a korlátlan |og átadásáró| azűj
birtokló félnek.Telies karű feljegyzéstkell ké2.11. Raktárak mint végsőmegoldás
szíteniminden sele|tezésidöntésről, az érinten
jelen
A
etikai kódex semmi olyat nem tarta|maz, tfugyal<ó|,azok je|legéről.Hatáozottan ajánlott,
ami megakada|yozná,hogy egy mrízeumilleté- hogy a selejtezetttételtelőször másik múzeumkes raktára legyen a törvényesfelelősségiterüle- nak airínljzík
fel.
j
téna tisztázatlaneredetű, ogellenesen gyííjtött
vagy tal'á|tpéldányoknakéstárgyaknak.
2.16. Bevéte]a gyíijteményekbő]va]ó
selejtezésbő1
Gyűj temények selejtezése
A múzeumi gyűjteményekközvaryont képeznek, ésnem kezelhetők forgalomképesvaryon2.12. A selejtezésjogi vagy egyébeszközei
tárgyként. A múeumi gyíijteménytárgyainak
Ahol az adott múzeumnakjoga van a selejtezés- és példányainak selejtezésébőlszármazó bevére) vagy vannak olyan szezeményezetttátgyat, telt vary kompenzíci ót |aÁr ó|ag a gyűjtemény
amelyek a selejtezésfeltételeinekmegfelelnek, javá,ra, alta|ában ennek gyarapítására kell felott is teljes mértékbenbe kell tartani a jog;vagy használni.
egyébkívánalmakatéseljárási módokat. Ahol az
jogszaba|ytvagy eryéb 2' 17. Selejtezett gr(ijteményekmegvásárlása
eredeti szerzeményezés
korlátoásokka| ján, ezekre figyelemmelkell len. A múzeumidolgozók' azirányító testület tagsaí,
ni, kivéve,ha világosan kimutatható, hogy az rokonaik vagy családtagjaik számára nem enezek,hezvaló ragaszkodás lehetetlen vagy jelen- gedé|yezhető,hogy olyan tárryat veryenek meg,
tős mértékbenkeírosazintézményszámára.Ha
amely a felelősségi köri.ikbe tartozó gyíijteményjogi
lehetséges,a kor|átozást
eljárás útján kell bő| származk.
feloldani.
Gyűj temények gond ozísa
2.1j. Selejtezésa múzeumigJújteményekbőI
Egy targy vagy pé|dány múzeumi gyűjtemény- 2. 18, Gyűjteményi folyamatosság
bő|va|ő eltávolításakorfiryelembe kell venni az A múzeumoknakolyan alapelveket kell megfoadon tételjelentőségét'(megríjícható
vagy nem galmazniuk ésalkalmazniuk, amelyek biztosítjrík,
megújítható)jellegét,jogi helyzetét,valamint a hogy (állandó ésidőszakos) gyűjteményeikés
közbizalom csökkenését,amit egy ilyen selejte. a velijk kapcsolatos információk megfelelő rög.
zéseredményeáet.
zítésrekerÍ'iljenek,folyamatosan hozzÁférhetők
legyenek, és a jövő generációira - figyelembe
2.14. Felelősséga selejtezésért
vévea jelenlegi ismereteketéserőforrásokat vagy közeli hozzátartozói ajánlanak fel vételre,
adományként vagl adócsökkentéssel járó ajándékként.

A selejtezésidöntés felelősségeaz irányító testületé kell hogy legyen, amely a m(tzeum igazgatójáva| és az adott gyűjtemény vezetőjéve|
egyetértésben
dönt. A műkodő gyűjtemények.
re ktilönleges eljárások alkalmazhatók (1ásd 2. 7,

2.8.).

2. 15. Rendelkezés a gyíijteményekbőI
eltávo Iíto tt tárgral<ró l
Minden múzeumnak rendelkeznie kell olyan
irányelwel, amely mestatározza a táÍgy syűjteményből való véglegeseltávolításánakjo gszerű
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a lehető legjobb éslegbiztonságosabbformában
öröklődienek.
2,19' A gyűjteményife\elősségde\egálása
A gyűjteményekgondozását is magában foglaló szakmai felelősségetolyan személyekrekell
bízni, akik megfelelő tudással ésismerettel rendelkeznek, vary megfele|ő irányításalatt állnak
(lásd még8.11.).

2.20' A gyűjteményekdokumentációja
A múzeumigyűjteményeketaz elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően kell dokumentrílni.A dokumentációnak tartalmazniakell
minden tételteljes azonosításátésleírását,kap.
csolódásait' provenienciáját, á||apotát,kezelését
ésjelenlegi helyzetét.Ezeket az adatokat biztonságos helyen kell tartani, visszakeresésirendszerrel elláwa, amely lehetővéteszi a múzeumi
dolgozók ésmás jogos felhaszná|ókszámáraaz
információh oz va|ó hozzáférést,

2.25. Az éIő állatok jóIéte
Azoknak a múzeumoknak,amelyek é|ő á||atokat tartanak"teljes körű felelősségetkell vílalniuk ezek egészségéért
és jó|étéért.
A személyzet ésa látogatók, valamint az á||atokvédelmét
szo|ga|óbiztonsági kódexet kell készíteniíikés
alkalmazniuk, arte|yet azrílatorvoslás terénszakértő szemé|yhagy jővá. A genetikai módosításokat világosan azonosíthatóvákell tenni.

2.26. A múzeumigyijreményekszemélyes
használata
2.21. Védelemkatasztrófa esetére
A múzeumidolgozók, azirányító testület tagjai,
Alapos firyelmet kell fordítani a gyűjtemények. rokonailg családtagjaikvary mások számára nem
nek fegrvereskonfliktus ésmás, természetivary engedélyezhető,hogy bármit - akáÍcsak időleember által okozott katasztrófa elleni védelmé- gesenis - elvepyenekszemélyeshaszná|atraamljvel kapcsolatos irányelvek fejlesztésére.
zeum gyűjteményeiből.
2.22, A gyűjteményekésa kapcsolódó
adatok biztonsága
A múzeumoknak,amikor a naryközönség számára hozzáférhetővé teszik a ffijteményt adatokat, kellő gondossággalkell eljárniuk, hogy elkerüljék az érzékeny,
személyesvagy azokhoz
kapcsolódó információk ésmás bizalmas anyagok felfedését.
2.23. Megelőző konzervá]ás
A mege|őző konzervrílás a múzeumi program
és gyűjteménygondozásfontos eleme. A múzeumi szakma tagjainakalapvető felelőssége,hory
a gondozásukra bízott gyűjteményekszámára
- legyenek azok raktrírban,kiríllításonvagyszáIlítás kozben - védettkörnyezetet teremtsenek
éstartsanak fenn.
2.24. GyíijteménykonzerváIásés-restauráIás
A múzeumoknakgondosan ellenőrizniük kell
a gyíijteményekállapotát, hogy megállapíthas.
saík,mikor van sziiLkség
egy táÍg'|vapy pé|dány
esetébenkonzervríási.restaurrílásimunkríra,szakképzettkonzervátor-restaurátorszo|galtatására.
Aw a|apvető cé|a tárgy vagy p éldány stabi|iza]ása. Minden konzerválási folyamatot dokumentálni kell, ésamennfre lehetséges,visszafordíthatóvá tenni, valamint az eredeti tárgyon vary
példányon végzettminden változtatásnak azonosíthatónakkell lennie.

3. A múzeumok az ismeretek
mega|apozásának ésbővítésénekelsődleges
bizonyítékait őrztk
Alapelv: A múzeumoknak kt;lönleges fele]ősségevan mindenkivel szemben a gyűjtott ésa
gyűjteményeikben őrzött e\sődleges bizonyítékok őrzése, hozzáférhetősége és értelmezése
terén.
EIső dleges bizonyítékok
3.1. A gyűjteményekmint elsődleges
bizonyítékok
A múzeumi gyűjtésiirányelveknek ülágossá kell
tennitik, hory a gyííjtemények
fontos elsódleges
bizonyítékok.Világossá kell tenniiik, hogy ezt
nem befolyásoljrík akrurílisintellekturílis trendek vary mtízeumértelmezések.
3.2. A ffijtemények hozzáférhetősége
A múzeumoknakktilonos felelősségevan a tekintetben, hory a grííjteményekés minden kapcsolódó információ - firyelembe vévea bizalmi
ésbiztonsági okokból fakadó korlátoásokat minél szabadabbanhozzáférhető legyen.
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3.8. Kutatási anyagol<ravonatkozó jogok
rögzítése
3.3, Helyszíni gr(ijtés
Amikor a múzeumidogozók e\őadásrakészíteA helyszínigÉjtéstvégző mlizeumoknak olyan nek anyagot, vagy helyszíniüxgrílatokat dokualapelveket kell megfogalmazniuk, amelyek meg- mentálnalq ülágos megálapodással kell rendelfelelnek a tudományos követelményeknek,vala- keznitik a munkákra vonatkozó jogokat illetően
mint a vonatkozó nemzeti ésnemzetközi jogsza- atámogató múzeummal.
brílyoknakésszerződéseselőírrísoknak.Helyszíni
munkát csak a helyi közösségek nézetei,a kör.
3.9. Megosztott szakérte]em
nyezeti erőforrások éskulturális szokások figye- A múzeumiszakembereknekkötelessége,hogy
lembevételével
éstiszteletbentartásával,valamint rudásukat éstapasztalatukatmegosszík a kolléa kulturális éstermészetiörökség fejlesztésére g.íkkalésaz adott tenilettel foglalkozó kutatóktörekedve szabadvégezni.
kal, diríkokkal.Meg kell becsülniÍikésel kell ismernitjk azokat,akiktől tanulhaftalq a megismert
3.4. Első dleges bizo nyítékokkivéreles ffijtése
technikríkatéstapasztalatokat mások szánétrais
Egészenkivételesesetekbenelőfordulhat,hogy elérhetővé
kell tenniiik.
egy proveniencianélktilitételolyan jelentős hoz.
zajar:ulástje|entaz ismeretekhez,hogy megőrzése 3.10. Muzeumok ésegyébintézmények
kozérdek.Az ilyen tételmúzeumi gyűjteméry'be ka zatti együttm(Íkód és
való befogadásaú| az érintettszaktudomány spe. A múzeumi dolgozóknak el kell ismernii'ik és
cialistáínakkell döntenitik, mégpedignemzeti és érvényesíteniük
kell a hasonló érdeklődésikö.
(Iásd
nemzetköá elfogultságnélhil
még2,11.),
rű és gyűjtésigyakorlatot folytató intézmények
közötti együttmriködéséskonzultáció szükségessé
3.5. Kutatás
gét.Ktilönösen áJIez a felsőoktatási intézA múzeumidolgozók általvégzenkutatásoknak ményekre ésazon kóztntézményekre,amelyekkapcsolódniuk kell az adott múzeumktildetésé. ben a kutatás fontos gyűjteményekethozhat léthez éscéljaihoz,ésmeg kell hogy feleljeneka be. re hosszútárníbiztonság nélkül'
vett iogi' etikai ésrudományos gyakorlatnak.
Múzeumi gyűjtéséskutatás

3.6. Roncsoló hatásúelemzés
Amikor roncsoló hatrísúelemzésitechnika alkalmazÁsarakerÍ.ilsor, teljes köríí Íe|jegzrstkell késíteni a vizsgáJtanyagról, az e|emzéseredményérőI, az ezt követő kutatásról, beleérwea publikációkat is, amelyek a tárgy ál|andó dokumentációiának részei.
3.7, Emberi maradványok és rituá]is jelentőségíianyagok
Emberi maradványokésrituáis jelentőségűanyagok kutatását oly módon kell végezni,hogr az
megfeleljen a szakmai követelményeknels miközben - amennyiben ismertek - firyelembe kell
venni azon közösség - etnikai vary vallási csoport - érdekeitésmepgyőződését,
ahonnan ezek
a targak származnak (Iásd még2'5,, 4.3.).
'. Innen kimaradt
Múzrvvl

4. A múzeumok lehetőségetbiztosítanak
a természetiéskulturrílis örökség
megb ecsüléséhez,é|vezetéhez,*megérté
séhez
éskezeléséhez
Alapelv: A múzeumoknakfontos feladata,hogy
fejlesszekközművelődési szerepí'i'ket,
ésmagukhoz vonzzák az általuk szolgált közösség, teleptilés vagy csoport széIesebbköreit. A múzeumok közművelődési szerepének szerves része
az érintettközösséggel va]ó interaktív kapcsolat
ésa közösség örökségének fejlesztése.

az eredetiben ez a szó, de a tartalomjegyzékbenszerepel. (A ford')
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Bemutatás éskiá]Iítás

Egyéb erőforrások

4.1, Bemutatás,kiáIlítások és speciáIis
tevékenységek
Az eredeti vagy elektronikus formában történő
bemutatás ésidőszaki kiríllításösszhangban kell
hory legyen az adott múzeummegfogalmazott
krildetésével,
feladataivaléscéljával.Nem veszélyeztetheti sem a gyűjteményekminőségét,sem
azok megfele|ő gondozását éskonzerví|ását.

4.6. PublikáIás
A múzeumok által bármilyen formában megjelentetett információknak megalapozottaknak és
pontosaknak kell lennii.ik, figyelemmel a tudományágak'ra a bemutatort trírsadalmakraésmeg.
győződése|<re.
A múzeumipublikációk nem sérthetik az intézrténynormáit'

4.2. A kiá]]ítási tárgyak interpretáIása
A mrízeumoknakgondoskodniuk kell arról, hory
a bemutatók éskiállítások során megjelenő információk megalapozottak éspontosak leryeneh
valamint legyenektekintenel a bemutatott(nép)
csop ortokra, illetve vallási meggyőző désekre.
43. Érzékenyanyagok kilí]]ítása
Emberi maradványokat ésrituális jelentőségű
anyagokat csak a szakmai követelményeknek
megfelelő módon szabad bemutatni.Ahol ez is.
mert, firyelembe kell venni azon közösség, etnikai varyvallási csoport tagjainakérdekeitésmeggyőződését,ahonnan ezek a targyak izarmaznak.
|vi|yen anyagokatnagy tapintana|ésaz emberi
méltóságirríntitiszteletel kell bemutatni.
4.4, Eltávolítás a nyilvános bemutatásbóI
Amennyiben a nyilvános bemutatásból való eltávo|ításravonatkozó kérésérkezikabból a kö.
zösségből, ahonnan az emberi maradvaínyokvary
riturílis iellegű anyagok származnak, ezt késedelem nélktil,tisztelettelésérzékenyen
kell kezelni, miként azt is, ha az ilyen anyagok üsszahe|yezését
kérik.A múzeumiirányelveknekvilágo.
san meg kell határozniuk az 1|yenkérésekre
való
reagálás folyamatát.

4.7. Reprodukciók
A múzeumoknak,amikor a gyíjteménÉenlévő
tételről másolatokat, reprodukciókat vagy kópiákat késítenelq tiszteletben kell tartaniuk az
eredeti integritását. Minden ilyen anyagon jelezni kell, hogy másolat.

5. A múzeumi erőforrások lehetőséget
biztosítanak más közszo|gá|tatas éskozérdek
számára
Alapelv: A múzeumok a szakértelem, a szaktu.
dás ésa fizikai erőÍorrások számos olyan eszközrt hasznlílják9amelyeket egrébkénta múzeumo.
kon kívül is széleskörben alkalmaznak. Ez az
erőfonások megosztásiíhoz vagl szolgáhtatások
igénybevételéhez,vagyis a múzeumi tevékenységkibővítéséhezvezethet. Ezeket oly módon
kell szewezni, hogt ne sértséka múzeumokmegf ogalmazo tt kíildetését.
Azono sítási szolgíltatás

5. 1. TörvénytelenüI vagr illetékte\enül
szerzeményezett tárgrak azono sítása
A-.ly'k múzeumban van azonosítási szolgíltasemmiképpennem keltheti
tás, tevékenys
égéve|
azt a|átszatot, hory ebből közvetlen vagy köz.
4.5. Proveniencia néIküIianyag bemutatása
vetett haszon származík.Azon tárgyak azonosíA múzeumoknakel kell kerülniük, hogy bizony- tására és hitelesítésére
vonatkozó információ,
talan eredetíivagy proveniencia nélküli anya- amelyekről feltételezhetővagr ryanítható, hory
got mutassanak be, vagy más formában hasz- törvénytelenül vagy illetéktelentil szereÍékmeg'
nosítsanak.Tudatában kell lennitik annak, hogy szílítottrík,importálták vagy exportáltlík, csak
az l|yen bemutatás vagy felhaszná|ása kultu- az illetékeshatóságok tá1ékoztatása
után hozharális javak illegális kereskedésetudomásulvé- tó nyilvrínosságra.
telének vagy ahhoz va|ó hozzájárulásnak tekinthető.
Múzzv ut KözlrvÉNytx
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5.2. Hitelesítés ésbecslés (értékelés)
Értékbecslésre
a múzeumigyűjteményekbiztosításacéljából lehet sztikség.Más targyakpénzbeli értékével
kapcsolatos véleménycsak más
múzeumoktó| vagy illetékes jogi, kormányzati
vagy egyébfelelős köztestülettő| érkező hivatalos kérésreadható. Amikor azonban az adott
múzeumlehet a kedvezményezett,a tárgy vagy
példrínyértékbecslését
től'e ftiggetlentil kell elvégezni.

ről bizonyítható, hogy a nemzetközi ésnemzeti
konvenciók megsértésével
exportáltá<,vagymás
módon szá||ították el, valamint bizonyítható,
hogy a szóban Íorgó t&gy vagy pé|dányaz adott
ország,népkulrurális éstermészetiörökségének
része,az érintettmúzeumnak- ha jogilag módjavanrá- azonnaliésfelelős lépéseket
kell tennie a visszajuttatástilletően.

6.4. Kulrurá]is tárgyak megszíllt országbóI
A múzeumoknak tartózkodniuk ke|l megsállt
területről szÁrmazó kulturrílis tárgyak vásadásá6. A múzeumok szorosan együttműkodnek
tól vagy szerzeményezésétő|,
továbbá teljes mérazon közösségekkel, ahonnan gyríiteményeik tékbentiszteletbenkell tartaniuk minden jogerednek, illewe amelyeket szolgálnak
szabalytéskonvenciót' amely a kulturríliséstermészetianyagok importját, exporrját ésszá||ítáAlapelv: A múzeumigyíijteményekannak a kösát szabá|yozza.
zősségnek a kultwá]is és természeti örökégét
tíjkÍözik, ahonnan származnak. Fz,értaz ádagos A szolgíhtközösségek iránti tisztelet
rulajdoni jellemzőkön tú1olyan plleggel bírnak'
amely szoros kötődést mutathat a nemzeti, regi- 6.5, Kortárs kózösségek
onáIis, Iokílk, etnikai, vallási vagt politikai iden- Ahol a múzeumitevékenység
kortárs közössétitáshoz. b,ért fontos, hogl a múzeumi irínyel- getvaw annak örökségét is érinti, szerzeménye.
vek tekintettel leglenek erre a lehetőségre.
zésrecsak információn éskölcsönös egyetértésen alapulva kerülhet sor, a tulajdonos vary inA gyűjteményekeredete
formátor kihasználása nélkül. Legfontosabb az
érintettközösség kívánságainaktiszteletbentar6.1. Együttműködés
tása.
A múzeumoknak eló kell segítenitiLk
a tudás, a
dokumentáció ésa gyűjteményekmegosztását 6.6. Közó sségiszolgiLtatások finanszírozísa
azon országok ésközösségek múzeumaival,kul- Amikor a konárs közösségeket is érintő tevéturaílisszervezeteivel,ahonnan ezek szírmaznalq kenységfinanszírozásáhozkeresnek forrásokat,
keresniük kell a lehetőségetaz együnműködés nem szabad veszélyeztetniazok érdekeit(lásd
kia]akításríra
az örölaégtik jelentős részételvesz- 1.10.).
tett országok vagy területek intézményeivel.
6.7. Kortárs közösségek gy(íjteményeinek
6.2, A kulruráIis vaglon visszajuttatása
feLhasznáIása
A múzeumoknakkészenkell állniuk arra, hogy A kortárs közösségekbőlr szátmazó gyűjtemépárbeszédetkezdeményezzeneka kultur:ílisva. nyek múzeumifelhasználásamegkívlínjaaz emgyon üsszajunatásáró|. Ezt elfogglatlanul' tudo- beri méltóság és a gyűjteményekethasználók
mányos, szakmai éshumanitríriuselvek, továb- hagyományai és kultúrája irámi' tiszteletet. Az
bá az alkalmazható helyi, nemzeti ésnemzetköilyen g;rííjteményeket
az emberi jó|ét,a társadalzi jogszabályok alapján kell végezni,lehetőleg mi fejlődés,a tolerancia ésa tisztelet elősegítékormányzati vagy politikai szinten.
sérekell felhasználni - hirdewe a soksínű társadalmat, a multiku|turalitást és a többnyelvű6.3. A kulturális vagyon visszaadása
séeet(Iásd 4.3.).
Amennyiben egy országYa1y nép olyan tárgy
vagyp é|dányvisszaadásátkezdeményezi,amelyMÚzruvt
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6.8. Támogatószervezetek a közösségben
A múzeumoknakkedvező |égkört kell teremteniük a közösség által nyújtotttámogatás (például múzeumbarátokésmás támogatószervezetek) számara - elismerve ezze| e támogatás jelentőségét,
elősegíwea harmonikus kapcsolat kialakulását a közösség ésa múzeumidolgozók
között.

7. A múzeumok iogszerűen működnek
Alapelv: A múzeumoknak teljesösszhangban kell
tevékenykedniílka nemzetközi, regionális, országos, helyi jogszabáIyokkal vagr szenődéses köreIezettségekkel.Az irányító testület emeL]ettmeg
kell hogy Íeleljen minden olyan jogi kötelezettségnekésfekételnek, amely kapcsolatban á]I az
adott mtizeum, a gíijteményekvagt a működés
bármely aspektusával.
Jogi keretek
7.1. Orszígos éshelyi törvényalkotás
A múzeumoknakminden országos éshelyi jogszabá||ya| ö sszhangban kell l ennitik, és ti szteletben kell tartaniuk más államok jogalkotását is,
amennyiben azok hatással vannak működésÍikre.
7.2. Nemzetközi jogalkotás
A muzeumi irrínyelveknekdszteletbenkell tartaniuk az alábbi nemzetközi jogszabáyokat' amelyek mértékadóak az ICOM etikai kódexének
értelmezésénél:
- UNEsco-egrezmény a kulturlílis javak feg've.
res összeütközés eseténvaló védelme targyában (hrígaiegrczmény,1954es első jegaőkönyv'
7999-esmásodik jeg;zőkönyv);
- LlNEsco-egyezmény a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelénekésnrlaidona átnhazásának megakadályo zását ésmegelőzését
szolgrílóeszközökről (1970);
- Egyezmény a veszé|yezteteffvadon é|ő al\atés növény{ajok nemzetközi kereskedelméről

(1e73);

- ENSZegyezmény a biológiai sokféleségrő|
(1992);
- UNIDRoIT|-egyezmény a lopott vary jogel.
lenesen ktilföldre vitt kulturális javak neÍIrzetközi visszaadásáró| (1995);
- UNESCOt gyezménya íualatti kulturrílisörökségvédelméről(2001);
- I.INEsco-egyezmény az é|ő hagyomány védelméről (2003).

8. A múzeumok szakszerűen működnek
Alapelv: A múzeumi szakma tagjainak figyelemmel kell Hsérniijk az elfogadott jogszabáIyokat
éstörvényeket, fenn kell tartaniuk szalcnájuk teVédenitjk ke[]a közönkintélyétés tiszrességét,
ségetaz illegá]Is ésetikátlan szakmai visekedéssel szemben. Minden lehetőségetfel ke]l haszná]niuk a közönség tájékoztatására ésképzésére a szakma céIjairóI, törekvéseirő] ésszándékairóI, hogy az emberek jobban megértsékmivel szolgálják a múzeumok a társada]mat.
P r ofe sszioná]is vis eke d és
8,1. A vonatkozó törvényalkotás ismerete
A múzeumi szakma minden tagjának ismernie
kell a vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi
jogszabalyokatésalkalmazrísukfeltételeit.El kell
kertilnitik az olyan helyzeteket,amelyek helytelen
üselkedéskéntértelmezhetők.
8.2. szakmai felelősség
A mtízeumi szakma tagjai kötelesek betartani
az őket alkalmazó intézményalapelveit és előírásait.J"guk van ugyanakkor tiltakozni olyan
ryakorlat ellen, amelyeta múzeumravagya szakmára ésa szakmai etikával kapcsolatos témákra
nézvekríroshatásúnaktartanak.
8.3. szakmai visekedés
A kollégríkésazaJka|mazómúzeumirríntilojalitás
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.)
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való hűségenkell alapulnia. A múzeumi szakembereknek be kell tartaniuk az IC)M etikai kódexáek előírásut, ésismernitik kell minden más,
a múzeumi munkára vonatkozó kódexet vagy
irlínyelvet.
8.4. Tudományos felelősség
A múzeumiszakma tagjainakelő kell segíteniiik
a gyűjteményekbenrejlő információk izsgáJatát, megőrzésétéshaszn alatát. Ezért tartózko dniuk kell minden olyan tevékenységtől
vagy körülménytől, amely azi|yen tudományos adatok
elvesztéséhe
z vezethel
8.5. A tiltott piac
A mrjzeumi szakma tagjai sem kozvedenül, sem
közvewe nem támogathatjríka természetiéskul.
turális varyon tiltom kereskedelmét vagr piacát.
8.6. Titoktartás
A múzeumi"szakmatagjainakmeg kell védenitik
minden bizalmas információt, amelyhez mun.
kájuk sorrín hozzájutottak, ezenfelül a muzeumokba azonosítás cé|jábó|bevitt tárggyal rapcsolatos információk bizalmasak, és a rulajdo.
nos kifejezett fe|hata|mazÁsanélkül az inÍormáció nem publikrílható ésnem továbbítható más
intézményhe
z vagy személyhez.
8.7. Múzeumi ésgy(Íjteményibiztonság
A mtizeumok vagr a hivatalos teendők keretében
meglátogatott magángyűjteményekés helyszínek biztonságával kapcsolatos információkat a
muzeumi dolgozóknak ságonían bizalmasan kell
kezelniÍik.
8.8. A biza]masmódon tórténő kezelés
kö telezettsége a]ó]i kivéteI
A bizalmas módon történő kezeléselve alacsonyabb rendű anná| ajogi kötelezettségnél,hory
a rendőrséget vagy más illetékeshatóságot segrteni kell a feltehetően lopott, illeglílisanszerzett Yagy ámhazott varyonnal kapcsolatos vizsgálatokban.
8.9. Személyes{üggetlenség
Noha a szakma tagjai iogosultak bizonyos fokú
személyesftiggetlenségre'
tudatábankell lenniük
M,3zr'vut KozlpuÉNyrx vr'LLÉxI-Er

annak, hogy sem az egyénivállalkozás, sem a
szakmai érdeknem függetleníthetőteljesenaz
aka|mazóintézménytő|.
8.10. Szakmai kapcsolatok
A múzeumiszakma tagu fe|adataikellátása során számta|an személlyel alakítanak ki munkakapcsolatot az őket alkalmazó múzeumokban
vary azokon kivül. Elvárható tőliik, hogy a másoknak nyujtott szakmai szolgáltatásaik hatékonyak ésmagas színvonalúaklegyenek.
8. 11, Szakmai konzultáció
A szakmai felelősség részea más múzeumokban vagy azokon krvül dolgozó kollégríkkalvaló
konzultáció abban az esetben, amikor az adott
múzeumbanrendelkezésreaL|ószaktudás nem
elegendő a helyes döntés meghozatalához.
Érdel<konÍIikrusok
8.12. Ajándékol<"szívességek,
kö]csönök és
más szeméIyeselőnyök
Múzeumi alkalmazott nem fogadhat e| ajándékot, szívességet,
kölcsönt vagy más olyan személyeselőnyt, amelyet múzeumi feladataival
kapcsolatban ajrínlanakfel neki. Alkalmanként a
szakmai udvariasságkeretébenelőfordulhat a|ríndékozas,de erre mindig az érintettintézménynevébenkell hogy sor kerüljön.
8.13. Kíilső foglalkoztatás vagy íizleti érdekek
A múzeumi szakma tagjai jogosultak ugyan bizonyos folci személyesftiggetlenségre,de tudatában kell lennitik, hory sem az egyénivállalkozás, sem a szakmai érdeknem függetleníthető
teljesen az akalmazó intézmény,től.Nem válalhatnak olyan fizetett munkát, nem fogadhatnak
el olyan kiilső megbízást, ame|y konfliktusban
á||vagy konfliktusban állónak látszik az a|ka|mazó intézményérdekeivel.
8.14, Kereskedésa természetiéskulrurá]is
örökség terén
A muzeumi szakma tagjai sem köz''edentil, sem
közvewe nem vehetnek részta természetiéskulturális örökséget érintő kereskedésben(haszonna|járó vásárlásban vagy eladásban).

8.15. Kapcsolat a kereskedő[<kel
Mlízeumi szakemberek nem fogadhatnak el ajándékogvendéflátast vagr bármiben viszonzást kereskedótől, áwerezőtő| vagymás személytőlmúzeumi taryyak szrnrményez,ese,telvary selejtezésével,illewe hivatalos fellépésmegtételével
vary meg nem tételévelösszefiiggő indítékból.
Múzeumi szakember emellett nem ajánlhat a
nagközonség tag|ainakkonlaét kereskedőq árv erez'őt'vagy becsiist.
8.16. Magánglűjtés
A múzeumi szakma tagjai nem versenyezhetnek
intézményiikÍ<e|
alár a szerzeményezés,
akár bát
milyen személyesgyűitésitevékenységterén.A
múzeumi szakember és az lrányító testiilet ktizott a magáng1rűiteményre
vonatkozóan megállapodríst kell kötni, és azt a legszigoníbban be
kell tartani.
8.17. Az ICQM nevénekésjeképének
használata
Az IcoM tagjai nem haszrrálhatjzíka *lrdrízeumok Nemzetkozi Tanácsa,,, az
szava"ICOM''
katvagr a logót semmilyen kereskédelmi tevékenységvary termék reklámozísa vary támogatrísaérdekében.
8. 18. Egyéb érdek<konÍIikusok
Amennyiben bármilyen eryéb érdekiitközés meriil fel az egyénés az alkalmazó ntézrnénykG
zött, a múzeum érdeke elsóbbséget élvez.
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