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Veszprém щ р vármegyei 

HIVATALOS L Á P 
Kiadja TeszprèmTirmegje alispánja. Megjelenik fintorát minden csütörtökön. 
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I. Yármegyei szabályrendeletek éá közérdekű határozatok. 
23 jkti 

3 - 6 3 9 > m Szabályrendelet 
Yeszprőmrármegye múzeumának szerrezéséről. 

X Bész. 
1. §. 

Veszprómvármegye múzeuma a vármegye székhelyén, Veszprém városban állít
tatik feL 

2. $ 
A múzeum a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister legfőbb felügyelete alatt 

áll, melyet az a törvényhatósági, községi, felekezeti és egyesületi muzeumok és könyv
tárak országos felügyeletére, szervezésére és gyarapítására vonatkozó és Ő cs. és apostoli 
királyi Felségének Bécsben, 1897. évi deczember 10-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
jóváhagyott szabályzat értelmében gyakorol. 

3. §. 
À múzeum Veszprém vármegye törvényhatóságának tulajdonát képezi s így annak 

fenntartásáról első sorban a vármegye közönségé gondoskodik. 
A fenntartás költségeinek fedezésére szolgálnak továbbá az állam segélye, — a vár

megyei múzeum-egyesület alapszabályai értelmében annak jövedelmei, — továbbá egyesek 
adományai, vagy alapitványai. 

4- §• 
A múzeum — addig, mig ennek czóljaira egy megfelelő külön épület emeltetik — 

a vármegyei szókház II. emeletén helyeztetik el. 
5. §. 

A múzeum pecsétje : Veszprémvármegye czimere a következő körirattal : » Veszyrém-
vármegye múzeuma Veszpréinben 1903.* 

II. Rész. 
A múzeum czélja és igazgatása. 

A múzeumnak rendeltetése: 
а) a mult, főleg helyi vonatkozású régészeti, geológiai, történelmi, művészeti, 

irodalmi és műipari emlékeinek és maradványainak; 
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b) a jelenkor történelmi emlékeinek, természetrajzi, táj és népismei adatainak, az 
ipar- és művészet remekeinek összegyűjtésé, rendezése és megőrzése, czélja pedig mind
ezeknek tanulmányozás véget való kiállítása és szemléltetése által a közművelődés ter
jesztése. 

7. §• 
A rauzeum igazgatását Veszprémvármegye törvényhatósága nevében a vármegyei 

múzeum bizottság intézi. 
A bizottság elnöke a vármegye alispánja, tagjai : a vármegye főjegyzője, főügyésze, 

levéitárnoka a múzeum igazgatója és őrei és a törvényhatóság által választott 7 tag : — 
jegyzője az alispán által kirendelt vármegyei aljegyző. 

8. §. 
A múzeum-bizottság: 
aj alkalmas módon ellenőrzést gyakorol a véletlen leletek felett ; 
b) a múzeum czóljaira rendelkezésre álló anyagi erőkhöz képest, vásárlások utján 

megszerzi a muzeumot érdeklő tárgyakat ; 
c) a vármegye területén fontosabb régészeti leletek helyein szakszerű ásatásokat 

rendez ; 
d) megőrzés és kiállítás végett, a tulajdonjog fenntartása mellett régészeti és 

művészeti műkincsek, műipar remekek s a vármegye természetrajzi és néprajzi viszonyait 
jellemző tárgyak számára a múzeumban helyet biztosit s azok átvételét felügyeli ; 

é) a múzeum helyiségeit a közművelődés iránt érdeklődő közönség és a helybeli 
és vidéki tanodák ifjúsága számára előre megállapított napokon nyitva tartja; 

f) a múzeumi tisztviselők választása iránt a vármegye közönségének javas
latot tesz ; 

g) működéséről a törvényhatóság tavaszi rendes közgyűlésére' részletes jelen
tést tesz; 

h) évenként január hó végéig a megelőző évben rendelkezésére bocsátott pénzek
ről a tőrvényhatóság elé okmámányolt számadást terjeszt, melyhez a leltárnak az elmúlt 
évben beállott változásokat feltűntető példánya is csatolandó ; 

i) a rendelkezésére bocsátott pénzösszeg felett elszámolás kötelezettsége mellett 
szabadon rendelkezik; 

j) évnegyedenként egyszer rendes ülést tart, ezen kívül az elnök a bizottságot 
ülésre bármikor összehívhatja, az igazgató előterjesztésére pedig összehívni köteles. 

9. §. 
A múzeum tisztviselői a kővetkezők: az igazgató és 2 osztály őr. 
A tisztviselőket a múzeum bizottság javaslatára életfogytiglan a vármegye közön

sége választja. 
10. §. 

A múzeum közvetlen vezetését az igazgató gyakorolja, ki általában, mint a mú
zeum bizottság megbízottja a múzeum képviseletében eljárni hivatott. 

Az igazgató teljesiti 1) a 8. §. d. pontja értelmében a tárgyak átvételét, ajándé
kozás letétbe helyezés, vagy vétel esetén, 2) ő juttatja a tárgyakat az osztályőrhöz, s a 
letétbe adott tárgyakról az osztályőrrel egyetemben kiállítja a tárgy tüzetes leírásának a 
hivatalosan raegállapitott becsértékének megemlitesóvel az elismervényt, mely a tárgy 
visszaadása alkalmával beszolgáltatandó, 3) ellenőrzi az összes osztályokat, megrendeli a 
bizottságtól nyert felhatalmazás keretén belül a szükséges berendezéseket és teljesiti az 
esetleges egyéb megrendeléseket. 4) a muzeumot illető minden fontosabb mozzanatról a 
bizottság rendes üléseire jelentéseket tesz, 5) a gondjára bízott pénzekről elszámol, 6) 
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őrzi a múzeum pecsétjét, 7) aláírja a múzeumi bizottság űlósi kiadványainak kivételével 
a múzeum érdekében szükséges összes Írásbeli kiadványokat 

11. §. 
A jegyző végzi az igazgató megbízásából az összes írási teendőket. 

Ш. rést. 
A múzeum beosztás« és kezelési szabályai. 

12. §. 
A múzeumnak őt külön osztálya van, és pedig: 
1. A régészeti és történelmi 
2. A nnmismatikai 
3. A könyvtár és okirattári 
4. a természetrajzi, 
6. a néprajzi, szépművészeti és ipari osztály. 

13. §. 
Az osztályok élén az osztályőrök állanak, kik egyelőre az 5 osztály vezetését 

egymásközt fölosztják. 
Az osztályőrök az igazgató tanácsa és ellenőrzése mellett önállóan rendezik az 

osztályt, s abban felelősség mellett gondos felügyeletét gyakorolnak. 
A múzeumnak adományozott, vagy annate részére beszerzett tárgyakat megbírál

ják, osztályozzák, azokat a közös törzskönyvbe s a külön osztálykatalógusba bevezetik, 
s számozott czimkével ellátva elhelyezik. 

14. §. 
A törzskönyv számozott, — zsinórral ' átfűzött — lepecsételt és erősen bekötött 

könyvlápok rovatai a kővetkezők: 1. folyó- szárny 2; leltári -szám (mely- & törzskönyvben 
az osztálykatalógusban s a tárgy czimkéjén ugyanaz) 3, beérkezés ideje, 4. az adomá
nyozó vagy- gyűjtő neve, 5. a tárgy megnevezése és rövid leirása, в. anyaga, 7. értéke, 
8.* darabszám, 9. a lelnely, hol a tárgy találtatott, 10. jegyzet (hova a csupán letétbe 
helyezett tárgyra vonatkozólag a tulajdonos bejegyzendő.) 

E törzskönyvbe vezetendő be .időszerinti sorrendben minden egyes beérkezett 
tárgy, bármily osztályhoz tartozzék. 

A törzskönyv zár alatt, de oly helyen Őrzendő, hogy ahhoz mindenik osztályőr 
hozzáférhessen. 

15. §. 
Az osztály katalógus szabad lapokból áll, melyeket fémlemez ngy kőt egybe, hogy 

az időnként beérkezett tárgyakról kiállított lapok hozzá erősíthetők, vagy a lapok tetszés 
szerint szétszedhetők legyenek. 

A katalógus lapjai következő rovatokkal bírnak: 1. leltári szám, 2. a tárgy elhe
lyezése, 3. gyűjtő neve, 4. a tárgy leltári megnevezése, 5. a tárgy lelhelye, 6. a tárgy 
leirása, 7. irodalma, 8. megjegyzések, 9. azonosság. 

A törzskönyvi közös bejegyzésen kívül ezen katalógus minden osztályban külön-
külön vezettetik, s az osztályőr őrizete alatt áll. 

16. §. 
Az osztály szekrényeinek kulcsait a osztályőr, — a termek. kulcsait pedig a 

múzeumi szolga őrzi. 
Ebből kifolyólag ki-ki azért felelős, ami a nála őrzött kulcsok zára alatt van. 
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17. §. 
Az osztályfelszerelésről az osztályőr két példányban felszerelési leltárt készít, 

melynek egyik példánya az osztályőr, másika pedig a múzeum igazgatójának őrizete 
alatt áll. 

IV. rész. 
A közönséget érdeklő rendelkezések, szolgák. 

18. §. 
A könyvtárból egyes munkák olvasásra, valamint az iparművészeti osztály rajzai 

kikölcsönözhetók, azonban csak a munkát tüzetesen megjelölő elismervény ellenében, 
mely az osztályőr által a munka visszahozataláig megőrizendő. 

Az elismervényben határozottan kiteendő az is, hogy a kikölcsönző felelősséget 
vállal azért, hogy a munkát ugyanolyan állapotban juttatja vissza, mint aminőben átvette, 
fennmarad van. vele szemben ellenkező esetben a múzeum kártérítési joga. 

Okiratok csak a múzeumban tekinthetők meg. 
19. §. 

A múzeum összes gyűjteményeit a nagyközönség hetenként kétszer díjtalanul 
megszemlélheti. 

A látogatási napot és órát a múzeumi bizottság jóváhagyásával a múzeum igaz
gatója állapítja meg. 

A rendes látogatási időn kivűl a múzeum csak egy korona belépti díj mellett 
tekinthető meg. 

A belépti jegyekről és azok kezeléséről az igazgató gondoskodik. 
20. §. 

M|g a múzeum a vármegyei. székházban lesz elhelyezve, a szolgai teendőket s 
kirendelendő vármegyei szolgák teljesitik. 

A látogatási órákban felügyelet és ellenőrzés czéljából a szolgák a termekben 
tartózkodni kötelesek. 

21. §. 
Kihágást követ el és a). 1879: XL. t-cz. 78. §-a alapján 100 koronáig terjed

hető pénzbüntetéssel büntetendő, aki a helyiségek tömeges látogatásának rendes lebonyo
lítása érdekéből tett és szembeötlő helyen kifüggesztendő intézkedéseket megszegi; 

b) amennyiben komolyabb beszámítás alá eső cselekmény ismérvei fenn nem 
forognak, kihágást követ el és 50 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, aki 
a közönség szemléletére kitett tárgyakat engedelem nélkül érinti, vagy azokban és a 
múzeum felszereléseiben kárt tesz. 

A pénzbüntetés a vármegyei múzeum alap-javára fordítandó s behajthatlanság 
esetén megfelelő elzárásra változtatandó át. 

A kihágások felett első fokon Veszprém r. t. város rendőrkapitánya, második 
fokon az alispán, harmad fokon a m. kir. belűgyminister bíráskodik. 

V. rész. 
A múzeum vagyonáról. 

22. §. 
A múzeum vagyona éli & leltárba felvett kiállítási tárgyakból és felszerelésekből. 
Ha pedig akár az állam, akár a törvényhatóság, akár magánosok által oly ala

pítványok tétetnek, melyek kizárólag a múzeum czéljait lesznek hivatva szolgálni, ezek a 
befolyó kisebb pénzadományokat is ideértve „Muzeum-alap" czimén, a többi alapok 



20. ssám. VESZPREMVABMEGYEI HIVATALOS LAP. 157. oldal. 

módjára külön gyűmölcsőzőleg kezelendők olyképen, hogy az alapnak csupán kamatjö-
vödelme lesz a szükséghez képest felhasználható. 

Az alap számadása a törvényhatóság tavaszi rendes közgyűlésén évente előter
jesztendő lesz. 

VI. rész. 
A múzeum feloszlásáról. 

23. §. 
Ha idők folytán előre nem látható körülmények következtében olyan helyzet állana 

be. hogy Veszprém vármegye törvényhatósága múzeumának fenntartásáról és tulajdoná
ról bármi okból lemondani kényszerülne, akkor a múzeum összes gyűjteményei, ingó és 
ingatlan vagyona az állam tulajdonába mennek át. 

Kz esetre is érvényben tartatik azonban a vármegye közönségének azon, már 
most különös nyomatékkal hangsúlyozott óhajtása, hogy az egész muzeumot alkotó ösz-
szes gyűjtemények, ugy amint az átadáskor találtatnak, az állam kezelésében is minden
korra Veszprém vármegye székhelyén. meghagyassanak, 

24. §. 
Jelen szabályrendeletnek kormány jóváhagyás után történendő végrehajtásával a 

vármegye alispánja és a múzeum bizottság bizatnak meg. 
Kelt Veszprémben, Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságónak 1903. évi 

márczms hó 10-én tartott rendkívüli közgyűlésében. 
A törvényhatóság nevében : Kolossváry József, alispán. 

23 jkTi/3639—903. sz. 
A vármegye »Uspánja Veszprém vármegye múzeumának szervezéséről készített szabályrende

let tervezetét bemutatja. 
Véghatározat. 

A vármegye törvényhatósági bizottsága, állandó választmányának javaslatával egye
zően a bemutatott tervezetet elfogadja, azt szabályrendelet erejére emeli és a vármegye 
területén hivatalos lapja utján azzal teszi közhírré, hogy ezen véghatározat ellen, a vár
megyei Hivatalos Lapban való megjelenését követő nyolczadik naptól számítandó 15 nap 
alatt bárki a m. kir. belügyministerhez intézendő s a vármegye alispánjánál beadandó 
felebbezéssel élhet. 

A vármegye alispánját pedig felhívja, hogy a szabályrendeletet a felebbezési ha
táridő lejárta után a netán beadandó felebbezésekkel együtt jóváhagyás végett négy ere
deti példányban a m . kir. vallás ós közoktatásügyi, illetve belügyministerhez terjessze fel, 

Kelt Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának 1903. évi márczius hó 
10. napján tartott rendkivüli közgyűléséből. 

Kiadta : Dr. Horváth Lajos, vármegyei aljegyző. 

П, További intézkedési igénylő, általános jellegű rendeletek. 
6360—1903 8Z. Veszprémvàrmegye alispánjától. 

Körrendelet. 
Házi tüzoltó-eszkőzök beszerzése és jókarba helyezése tárgyában. 

A járások föszolgabirúinak és a községek bíráinak 
•A vármegyei tüzoltó-szcvetség jelentéséből — az ismételten előfordult tűzesetek

ből és saját személyes tapasztalatomból is meggyőződtem, hogy vármegyénk tűzrendészet! 




