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5. napirend 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2021. november 15-i ülésére  

 

Tárgy: Az önkormányzati fenntartású Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény (Múzeum) működése. 
 

Készítette:    Miklós Tamás gyűjteménykezelő 

Tárgyalja:  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

Jogszabállyal nem ellentétes 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 

Tisztelt Képviselők! 
 

 

Honismereti Gyűjteményünket az 1950-es években hozták létre a helyi általános iskola diákjai és peda-

gógusai Benke László tanár, majd iskolaigazgató szervező munkája révén.  

A gyűjtemény, miként sokszáz újságcikk, közlemény bizonyítja, országos hírnévre tett szert az 1960-

1970-es években. Neves és névtelen személyek, szervezetek, konferenciák résztvevői látogatták raktárkiállí-

tását, amelynek helyszíne többször változott. 

A „rendszerváltozást” követően dr. Mihovics István polgármester támogatásával Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata átvette Benke László gyűjteményét és 1991-ben minisztériumi működési engedéllyel létre-

hozta a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményt, mint a település közérdekű muzeális gyűjteményét.  

Képviselő-testületünk 158/2019. (XI. 18.) Kt. határozatával döntött a gyűjtemény alapítójáról „Benke 

László Honismereti Gyűjtemény” elnevezéséről. Ennek alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) 2020. november 17-én e néven megújította honismereti gyűjteményünk működését és elnevezését. 

 

A Benke László Honismereti Gyűjtemény (BLHGY)  

• alapítási éve: 1951 (70 éve),  

• önkormányzati tulajdonba kerülési éve: 1991 (30 éve). 

Ez utóbbi időponttól kezdve a gyűjtemény kezelője rendszeresen beszámol a gyűjtemény tevékenységé-

ről. (A 2020. november 9-i képviselő-testületi ülésre tervezett beszámoló a Covid koronavírus járvány miatt 

elrendelt veszélyhelyzet miatt elmaradt.) 

 

1.) KIÁLLÍTÁSOK 
 

Gyűjteményünknek 2 állandó kiállítása van:  
 

• „A világ egyik legszebb tája…”  
fürdő- és helytörténeti kiállítás júniustól októberig, ingyenesen 

látogatható hétfői szünnappal, napi 6, illetve 4 óra időtartamban. 

• „A tüzes ízű fülöpi…” 
pincemúzeum folyamatosan évek óta nem tart nyitva, alkalmi 

látogatói számáról nincs tudomásom. 

Kiállításaink látogatottsága az elmúlt években a  

következőképpen alakult 

 

2.) RENDEZVÉNYEK 

Gyűjteményünk különféle rendezvények is helyet ad. A kiállítás részleges átrendezésével, székek és vetítő 

vászon elhelyezésével előadások, közgyűlések kedvelt helyszíne.  

2020-2021-ben a tervezett programok a koronavírus járvány korlátozó rendelkezései és az egészségőrzés 

jegyében részben elmaradtak. Ennek ellenére sor került a gyűjteményben 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

A gyűjteményben egyesületi közgyűlések (Révfülöpi Honismereti Egyesület, Révfülöpi Fürdőegyesület, 

Magyar-Finn Baráti Társaság (2020), valamint Györei Zsolt költő, író előadására, Villa Filip 2020. évi szá-

mának kiadványbemutatójára, Tar Ferenc herceg Festetics családról tartott előadására, a Szubjektív helytör-

ténet sorozatunk keretében Zsitnyányi István „Az én Révfülöpöm” c. előadására került sor. 

A rendezvényeket, az előadásokat a Révfülöpi Honismereti Egyesület szervezte. 
 

Az elmúlt két évben testvértelepüléseink (Rév és Krobia) küldöttségei is megtekintették településtörténeti 

kiállításainkat. 
 

A gyűjtemény bejáratánál, a sétatér 

szélén immár harmadik éve filmeket 

vetítettünk a látogató becsalogatása, 

illetve turisztikai attrakció gyanánt. A 

nagyméretű televíziós panelen 3 rövid, 

fényképek felhasználásával készült 

filmösszeállítást vetítettünk nonstop. A 

révkikötő, a Révfülöp Anno és a Strandok és fürdés című, 2 – 4 és 12 perc hosszúságú filmetűdök Révfülöp 

múltját, a helyi fürdőéletet mutatják be az épület elött elmenők, betérők számára. 

A filmeket Miklós Tamás állította össze, a televíziós panelt ideiglenesen Fekete Péternek köszönhetjük. 

 

3.) AZ RHGY MŰKÖDÉSE 
 

3.1. Gyűjteményfeltárás, kutatás 

• Ezidáig 1.992 db múzeumi relikvia került leltározásra, valamint kb. 3.000 db vár beazonításra, leltár-

könyvben való adatrögzítésre. 

• Az elmúlt két évben ajándékozások mellett révfülöpi vonatkozású családi iratvásárlással, valamint 1 

db történeti értékű ZSGT részvény vásárlásával gyarapodott Gyűjteményünk. 

• Szakmai kapcsolattartás keretében másolati anyagot adtunk át  

o a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumnak, illetve eredeti relikviákat kölcsönöztünk  

o a balatonfüredi „A Geológus és a Földrajztudós! Lóczy 100 – Cholnoky 150” kiállításra. 
 

3.2. Költségvetés-költségteljesítés 

Révfülöp Nagyközség 2021. évi költségvetésében Múzeumi gyűjteményi tevékenységi soron 

  K311 Szakmai anyagok beszerzésére    100.000,-Ft 

  K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésére   100.000,-Ft került tervezésre. 

2021-ben szakmai anyag beszerzés nem történt. 

 

4.) HELYZETKÉP, FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI JAVASLATOK 

4.1. Infrastruktúra javítása 

A Gyűjtemény és a kiállítás épületének (Halász u. 5.) külső és belső állapota rendkívül leromlott. Repedezett 

falak, omló vakolat, vízelvezetés megoldatlansága, lyukas ereszcsatorna, vizesblokk szellőzetlensége stb. 

Az egész épület felújítása benne a gyűjteménnyel, közös akarattal megvalósítható. 
 

4.2. A kiállítások látványos felújítása 

A „…világ egyik legszebb tája” hely és fürdőtörténeti kiállítás 1995-ben, 26 éve!! készült! Valószínűleg ez 

hazánk legrégebbi állandó tárlata! Révfülöp fürdő- és üdülőélet fejlődését, a település történetét bemutató 

látványos, interaktív, turisztikai attrakcióként kínálható új kiállítás létrehozása időszerű! 
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„A tüzes ízű fülöpi…” pincemúzeum (Villa Filip tér) 2009. június 25-én, azaz 12 éve nyílt meg! A helyi la-

kosoktól gyűjtött relikviákból álló színvonalas kiállítás az utóbbi időben gyakorlatilag zárva tart. A kiállí-

tás felújítása szükséges! 
 

4.3. Raktározási gondok megoldása 

A kiállító teremhez egy 6 m2-es fűtetlen raktár-feldolgozó helyiség tartozik, ahol a gyűjtemény kincsei, a 

kiállításon nem szereplő relikviáinak egy része van bezsúfolva. (Másik része a kiállítói térben van „el-

dugva”, illetve részben saját otthonomban tárolom.) A raktározási gond az épületbelső átalakításával 

megoldható lenne. 
 

4.4. Szakmai és leltározási személyi feltétel biztosítása 

A gyűjtemény jogszabályban előírt szakmai gondozását, működtetését egy év kivételével, 2007-től díjazás 

nélküli társadalmi munkában látom el. A szakmai és anyagi felelősség, valamint a tervszerű és számon 

kérhető munkavégzés (a leltározatlan relikviák szakleltározása, új szerzemények nyilvántartása, digitali-

zálás, kutatók kéréseinek kiszolgálása, iskolások helytörténeti munkába bevonása stb.) rendszeres mun-

kavégzést feltételeznek. Heti 4 órás megbízási díjas munkavégzéssel a működtetés megújítható.  

 

4.5 Névadó megemlékezés - ünneplés 

A gyűjtemény 2021-ben felvette alapítójának, Benke László tanár, iskolaigazgató nevét (1951-1954-1974). 

Ebből az alkalomból késő tavasszal, nyár elején önkormányzati „névadó” ünnepség megszervezését ja-

vaslom, felelevenítve a gyűjtemény 70. és 30. éves évfordulóit, a településért, hagyományai megőrzésért 

maradatót alkotó pedagógus tevékenységét. 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

Kérem segítségüket és támogatásukat Révfülöp értékgyűjtő, őrző és bemutató kulturális helyszínének, a 

Benke László Honismereti Gyűjtemény működtetéséhez, tevékenységének megújításához. 

Ezúton is megköszönöm a képviselő-testület és polgármester úr gyűjteménytámogató hozzáállását! Ké-

rem beszámolómat megvitatni és elfogadni, munkámat a jövőben is támogatni szíveskedjenek. 

 

Révfülöp, 2021 november 8. 

Miklós Tamás 

gyűjteménykezelő 

 

Határozati javaslat: 
 

1.  Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Miklós Tamás gyűjteménykezelőt, hogy a Benke 

László Honismereti Gyűjtemény állandó kiállításának felújítására készítsen szakmai javaslatot és azt 

terjessze a képviselő-testület elé. 

2. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Benke László Honismereti Gyűjtemény tervszerű és jog-

szabály szerinti működtetése érdekében heti 4 órai munkavégzéssel megbízási díjas gyűjteménykezelő 

alkalmazásával egyetért. 

3. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Benke László Honismereti Gyűjtemény alapítójá-

ról és névadójáról való „névadó” megemlékezés 2022. évi megszervezésével. 

4. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről szóló 

beszámolót elfogadja.  

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 


