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TOMORY LAJOS MÚZEUM BESZÁMOLÓ 
2020. január 1. – 2020. december 31. 

 
 
Kiemelt adatok: 

- 5 saját üzemeltetésű kiállítóhelyen, 2 külső és 3 egyéb helyszínen 25 kiállításunk volt (20 saját 
és 5 vendég) látható, ezek közül 3 az új helyszínként fejlesztett Nemcsics emlékházban. 
Emellett az online térben további 4 kiállítás jellegű anyagunk volt elérhető.  
Látogatóink összlétszáma: 30 995+1305+21 794 = 54 094 fő volt a honlap, facebook, youtube, 
instagram adatok nélkül.  

- 137 programunkon (ebből múzeumpedagógiai 36 alkalom/676 fő) 3618 fő vett részt 12 
helyszínen. 

Mindezeket annak ellenére sikerült elérnünk, hogy a járvány miatti lezárások és két helyszínen folyó 
felújítási munkálatok következtében mindenhol csak az év kisebb részében lehettünk nyitva, az 
iskolák márciustól nem tudtak valós múzeumpedagógiai programokban részt venni, a 
korlátozások és helyiségeink mérete miatt pedig csak korlátozott létszámú programokat 
tudtunk szervezni, és a legnagyobb létszámúakat le kellett mondanunk. 

- 2020-ban a tavaszi zárlattól kezdve a muzeológus és múzeumpedagógus munkatársak 
folyamatosan fejlesztettek saját online tartalmakat. Vegyes helyismereti és program 
tartalmak kerültek közösségi felületeinkre: Facebook oldalunkon 300 bejegyzés, havi 5-6000 
aktivitás volt, követőink száma 110%-al nőtt. Az Instagram oldalon 83 bejegyzés és 255 
követő. Honlapunkat 78 000 látogató kereste fel. Munkatársaink a tavaszi zárlat alatt 35 cikket 
írtak 5 különféle lapba. 

- szakmai siker: elnyertük a Családbarát Múzeum címet, és elfogadták tagfelvételi kérelmünket 
a Vidéki Múzeumok Szövetségébe, együttműködünk a Trianon 100 kutatócsoporttal.  

- heti 3-4 kutatási, adatszolgáltatási kérést válaszoltunk meg (összesen 166) 
Ezévi fejlesztések (természetesen támogatások és pályázatok segítségével): 

- A Herrich-Kiss villa leghangsúlyosabb eleme, a nagyveranda rekonstrukciója és a kert 
fejlesztése (kavicsozó játszóhely) pályázati támogatásokkal 

- A Havanna kiállítóhely és foglalkoztató megújult magántámogatással (Buna Konstantin 3M) 
- A Nemcsics-emlékház önálló kiállítóhellyé fejlesztése a családdal együttműködve és széles 

támogatói körrel, MMA pályázattal, Értéktár Bizottsággal 
- A Herrich-Kiss villa látogatói tereinek minőségi és mennyiségi fejlesztése magántámogatással 

(Buna Konstantin konténerház) – szerződéskötés (30 M) 
Kiemelt szakmai területek: művészeti gyűjtemény és természeti örökség, gyűjteménygyarapítás és 

gyűjteménykezelés, műtárgyvédelem 
Újfajta látogatói elérést biztosítottak külső támogatások segítségével: Környezeti kalandozások, 
Köszönjük Magyarország, Havanna Hetivásár - projektek 
Szakmai hatékonyságunkat jelentősen csökkentették a járványintézkedések és korlátozások, a 

tavasztól tartós létszámhiány, a csökkentett költségvetés, a munkaügyi változások. 
Ezt a következőkkel próbáltuk ellensúlyozni: 

-  erős, felkészült, megújulni képes és innovatív, rugalmas, összeszokott és alulfizetett 
munkatársi csapat + közfoglalkoztatás, diákmunka, iksz, önkéntesek 

- pályázatok, támogatások, bevételek (18,5 millió Ft értékben segítették tevékenységünket)  
Köszönjük a fenntartónak, hogy sokféle módon, a lehetőségeihez mérten támogatta az intézmény 
működését, hogy minden támogatást gyűjtő pályázatunkat, lehetőségünket engedélyezte. 
Azon túl, hogy saját intézményünk szakszerű működtetéséért mindent megtettünk, minden munkatárs 
számára fontos volt, hogy a járványhelyzet közvetlen kezelésében is szerepet vállaljunk, ezért vettünk 
részt egy hónapon keresztül az önkormányzat krízisvonalának üzemeltetésében. 
A kiállítótereink ugyan hivatalosan hosszabb ideig zárva voltak a járványintézkedések miatt, de a 
múzeum az év minden napján működött és munkatársai végezték szakmai feladataikat. 
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A sok szempontból nehezebb helyzetben is mindent megtettünk azért, hogy folyamatos hozzáférést 
biztosítsunk a kerület tudásvagyonához, hogy gyűjtsük, megőrizzük és közzétegyük közös 
örökségünket. 
 
2020 egyik legfontosabb eredménye, hogy a hosszú évek óta húzódó nagyveranda felújítás 
megvalósulhatott. Majdnem teljesen elkészült a kerület leglátványosabb és a maga nemében unikális 
épületrekonstrukciós eleme, amely megduplázza a múzeum látogatói tereit, illetve alkalmas kerületi 
reprezentatív programok befogadására. 
Az intézmény mindent megtett azért, hogy ez a fejlesztés a legjobb minősében valósuljon meg, illetve, 
hogy a felújítás alatt is az évtizedeken keresztül elhanyagolt kert minél nagyobb része legyen 
használható a kerületiek számára, környezeti és örökségvédelmi fejlesztésekkel. 
 

A járványhelyzet okozta válság következményei és kezelési módjai 
Ebben az évben a járványveszély miatt a legtöbb programunkra limitált létszámú látogató jöhetett csak 
el, az iskolai múzeumpedagógiai programok és a nagyrendezvények elmaradtak, bizonyos 
programokat többször tartottunk meg limitált létszámmal vagy az online térbe helyeztük. Minden 
pályázati lehetőséget mérlegeltünk, amit lehet, beadtunk.  
 
Covid zárlat miatti intézkedések 
A tavaszi zárlat alatt, két hétig a munkatársak többsége otthonról dolgozott. (Home office 2020.03.16.- 
03.27. – csak műszaki/informatikai munkatársak ügyelete, az otthoni munkavégzés feltételeinek 
biztosításával, 2020.03.30.- 05.11. között részleges) Május 11. után egyetlen munkatárs sem élt az 
otthoni munkavégzés lehetőségével.  
A tavaszi karantén ideje alatt krízisvonal, call center üzemeltetésében részvétel az 
önkormányzatban, 5 héten keresztül, 22 napig. Délelőtti, délutáni szolgálat (6 munkatárs vett részt, 
mindenki, akinek nem volt krónikus egészségügyi problémája). 
Ősszel egyetlen munkatárs sem élt a felajánlott huzamosabb otthoni munkavégzés lehetőségével, a 
különféle határidős feladatok, pályázatok és a létszámhiány nagy kihívások elé állított minket. 
A műszaki és technikai, továbbá a kiállítótermi és program intézkedésekre vonatkozó adatokat lásd a 
táblázatokban. 
 
A fenntartó informális döntése alapján márciustól kvázi létszámstop, és az egyik megbízási szerződés 
megkötésének tilalma. Ez a Városgazda által korábban biztosított teremőr szolgáltatás megszűnésével 
együtt azt jelenti, hogy májustól a létszámhiány 30%-on állandósult, amit csak nagy erőfeszítéssel 
tudott valamennyire ellensúlyozni a megmaradt állomány, közfoglalkoztatottak, Iksz-esek és 
önkéntesek bevonásával. A tartós létszámhiány miatt több szakmai fejlesztésünk 2021-re csúszott. A 
szakmai munkatársak szakmai munka helyett a külsősök irányításával, betanításával, ellenőrzésével, 
illetve pályázatok írásával és adminisztrációjával, járványintézkedésekkel töltötték munkaidejük egy 
meghatározó részét. 
 

Pályázatok és támogatások 
A Múzeum normál évben is folyamatosan pályázatokat és támogatásokat keres, ebben az évben ennek 
különösen nagy jelentősége volt, mivel a szakmai dologi költségvetésünk 80%-ával egyenértékű 
összeget érintettek az elvonások és zárolások. A dologi költségek szigorú figyelemmel kísérése, az 
ésszerű takarékosság mellett 17 pályázatot írtunk, 4 különféle támogatással éltünk, 2 önkormányzati 
pályázatban voltunk beszállítók. Összesen 46,5 M Ft-ot sikerült így bevételként összegyűjtenünk, 
amiből 18,5 M Ft-ot tudtunk felhasználni, a többi átkerült 2021-re. A legkisebb támogatás 90 000 Ft 
értékű volt, a legnagyobb pedig a Buna Konstantin kiállítás, illetve kiállítóhely magánadományai 
(30+3 M Ft), amelyek segítségével egyik kiállítóhelyünk (Havanna 9.) teljesen megújult. A nagyobb 
összegből pedig egy olyan fejlesztés valósul meg 2021-ben a Herrich-Kiss villában, amely hosszú távra 
kompenzálja, hogy a szociális bérlakó miatt a főépületet csak részlegesen tudjuk használni. 
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Kiállítóhelyek 
Múzeumsarok kiállítóhelyünk júniustól novemberig kibővített nyitvatartással (K-P: 10-18 óráig, Sz: 14-
18 óráig), 27 hétig volt nyitva. A kiállítóhely portálján több kiállítást is közzétettünk. A korlátozások 
miatt júniustól a Pavilon Galériában kívülről megtekinthető un. kirakat kiállításokat készítettünk 
(Trianon 100, 1956 Pestszentlőrincen, Retró karácsony).  
A Herrich- Kiss villa kiállítóterei és kertje a nagyveranda rekonstrukciós munkálatai (február-) és a 
járványhelyzet miatt – korlátozásokkal – csak 22 hétig tartottak nyitva 2020-ban. A villa kertjét a 
kerületi nyári táboros gyerekek (3 raj) használták 9 héten keresztül (43 nap, napi 20-60, összesen 359 
fő). A területet, a padokat, asztalokat, sátrakat a múzeum ingyenesen biztosította a tábor számára. A 
villában megrendezett ingyenes, pályázati támogatásból megvalósított (Köszönjük Magyarország), 
limitált létszámú kulturális programjainkon júliustól november közepéig 746 érdeklődő vett részt. 
Ezeket és egyéb helytörténeti és gyermekbarát programjainkat az építkezés közepette, az építési 
területet mobilkerítéssel lehatárolva, a részben elkészült verandán a szerszámokat és állványokat 
oldalra halmozva tartottuk meg.  
Magánadomány segítségével ősszel megújult Havanna kiállítóhelyünk és múzeumi foglalkoztatónk, 
amely a felújításra várva szinte egész évben zárva volt. A klasszikus műszaki feladatok és a 
múzeumpedagógiai helyiség új bútorzatának beszerzésén túl új képzőművészeti kiállítást (Buna 
Konstantin emlékkiállítás) valósítottunk meg, és az itt látható Élet a régi-új lakótelepeken: Az Állami-
teleptől a Havannáig című életmód kiállítást is átrendeztük, felújítottuk. 

 

Múzeum az online térben 
2020-ban a tavaszi zárlattól kezdve a muzeológus és múzeumpedagógus munkatársak folyamatosan 
fejlesztettek saját online tartalmakat.  
Vegyes helyismereti és program tartalmak kerültek közösségi felületeinkre: az Instagram oldalon 83 
bejegyzés és 255 követő, Facebook oldalunkon 300 új, önálló tartalmú bejegyzés, folyamatosan 
növekedve havi 3-6000 aktivitás volt, követőink száma év végére 110%-al nőtt. Honlapunkat 78 000 
látogató kereste fel, virtuális kiállítási/egyedi honlap felületeinket (18ker1956.hu, 18kerterkepen.hu, 
18kerhazjegyzek.hu, 1956-os kiállítás –thinglink) 21 794 fő.  
Késő ősszel elindult youtube csatornánk (5+1 videó, 442 fő). Nincsen profi eszközünk, és még 
kísérletezünk ezekkel a technikai megoldásokkal. 11 saját és kb. ugyanennyi átvett videót tettünk közzé 
Facebook csatornánkon. A saját rövid, telefonnal rögzített videók közül 1000 fő látta karácsonyi, 840-
en a Nemcsics ház felújításáról, 373-an egyik kulturális programunkról, 236-an pedig a kerületi 
letölthető sétaprogramról készült rövid felvételt. Itt még van miben fejlődnünk, 2021-ben erre 
pályázati támogatással lesz lehetőségünk. 
Facebook posztjaink áprilistól folyamatosan emelkedő mértékben esetenként 100-800 aktivitást 
generáltak saját és más oldalakon. Legnépszerűbb posztjaink helytörténeti tartalmakat mutattak be, 
esetenként 1500-2500 aktivitást generálva (Trianon, 1956, Üllői út, kerületi gyermeknap, Ferihegy) 
4 munkatársunk 5 lapba összesen 35 cikket írt a tavaszi zárlat alatt: Városkép (12), Városunk (8), 
museum.hu (12), Honismeret (1), Magyar Múzeumi Arcképcsarnok (2). 
4 Hírlevelet küldtünk ki az év során több száz címre helytörténeti tartalmakkal, beszámolókkal, 
hírekkel, programokkal. MúzeumDigitár - az online közzétett tételek száma 22 darabbal nőtt. 
 

Képzőművészeti gyűjtemény fejlesztése és tevékenységei: 
Zala Tibor kerületi kötődésű grafikusművész hagyatékának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásában az MNV Zrt.-vel történő kapcsolattartás és a szakmai háttéranyag biztosítása (a hagyaték, 
amely művészeti gyűjteményünk jelentős állománya lesz, 3 M Ft értékű). 
Nemcsics Emlékház megnyitása. A fejlesztésben, üzemeltetésben, szakmai feladatokban és 
marketingtevékenységben való részvétel. 
Buna Konstantin letéti szerződés. Az átvett állomány (48 műalkotás) kezelése, részleges kiállítása, 
állapotfelmérése, szállítása és raktári elhelyezése. 
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A XVIII. kerületi önkormányzat Üllői út 400. illetve a Városház utca 16. szám alatti épületeiben található 
képzőművészeti alkotások revíziója, ezen belül Hoós Jenő kerületi fotóművész 59 db fotóművészeti 
alkotásának felmérése és rendszerezése. 
Bene Géza jubileumi kiállítás előkészítése (kutatás, kiállítási molinók szerkesztése) szakmai 
együttműködés Haas János galéria tulajdonossal és műgyűjtővel. - a kiállítótér kritikusan szűk területe 
miatt, a járványhelyzetben nem valósulhatott meg. 
Jobbágyi-Homolya Jenőné hagyatékának lezárása és átadása az MNV Zrt. részére. 
Műtárgyvásárlások: Kondor Béla: A tudatlanság angyala a városok felett (1957, rézkarc, papír, 138 x 
107 mm); Bene Géza: Fák házak előtt (1950-es évek, vegyes technika, papír, 160x190 mm), és Bene 
Géza: Szent család (1923, rézkarc, papír) pályázati támogatásokkal. 
A XVIII. kerületi Művészegyesület katalógus szövegének megírása, a kötet társkiadójaként. 

 

Természeti örökségünk megőrzéséhez és bemutatásához kapcsolódó tevékenységek: 
Tavasszal kapcsolódtunk a Beporzók napjához, melyen a magyar múzeumok hívják fel a figyelmet a 
beporzó rovarok védelmének fontosságára. A program keretében március 10-én (két nappal a 
hivatalos bezárásunk előtt) a Bókay Árpád Általános Iskola elsőseinek tartottunk környezetismereti 
múzeumpedagógiai foglalkozást.  
Bókay-kerti kerületi nyári táboros rajok számára a villa kertjében két héten keresztül 
környezetismereti, környezettudatos szemléletmóddal kapcsolatos múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartottunk, melyeken összesen 474 kerületi kisdiák vett részt. 
A múzeum kertjében, pályázati forrásból egy nagyméretű, mezítlábas ösvénnyel kombinált kavicsozó 
játszóteret valósítottunk meg, illetve egy bemutatókertet szántóföldi haszonnövényekkel, 
babsátorral, melyet elsősorban a kerületi nyári táboros gyerekek használtak, mivel az építkezés miatt 
nyáron sem nyithattunk ki.  
Január/február hónapban befogadtuk a Tudatos Vásárlók Egyesületének ökokör klubját, illetve 2-3 
nyári klubnapjukat is nálunk tartották.  
Felvettük a kapcsolatot a kerületi Civil Zöldítő Egyesülettel, akik nyári családi programjukat a 
kertünkben tartották, a segítségükkel szerveztük meg november hónapban a Szidónia napi közösségi 
faültetéssel egybekötött kertünnepet, mely sajnos a korlátozások miatt szintén elmaradt. Az 
egyesület által beszerzett facsemetéket a kertünkben elültettük. Vásárhelyi Tamás, a 
Természettudományi Múzeum főmuzeológusa és múzeumpedagógusa előadása online és 
továbbképzés formájában. 
Az egyesület igényeit figyelembe véve alakítottuk át a Havanna 9. alatti foglalkoztatónkat. 
A Pulszky Társasággal - a Magyar Múzeumi Egyesülettel, mely a legnagyobb taglétszámmal rendelkező 
magyar múzeum szakmai szervezet, együttműködés kezdődött a “Fenntarthatóság és múzeumok” 
program kidolgozásában.   
 

2020 szeptemberében megkaptuk a Családbarát múzeum címet:  
Új épületünk átadása óta kiemelt cél, hogy a családok számára a múzeum olyan hely legyen, ahol 
bármikor, bármilyen összetételben tartalmas időt tölthetnek.  
A cím elnyeréséhez különféle szakmai és technikai előírásoknak kellett megfelelni, különféle 
dokumentációkat kellett elkészíteni, együttműködni családi szervezetekkel és gyermekvédelmi 
szakemberekkel. 
Főépületünk babakocsival és kerekesszékkel is könnyen megközelíthető, akadálymentes. 
Látványraktárunkban mindenki talál érdekességet: az életmód- és repüléstörténeti anyagunk mellett 
játék- és mackógyűjteményünket. A kiállítótér kis mérete ellenére sikerült kialakítanunk egy 
játszósarkot a kisebb gyerekek számára, a tárlók alsó fémfelületeire pedig mágneses kirakókat 
készítettünk. A villához tartozó kertben 2020 nyarán egy természet közeli, önálló játékra alkalmas 
kavicsozókertet alakítottunk ki.  
Nem csupán kiállításaink tervezésénél, de programjaink esetében is szem előtt tartjuk, hogy felnőttek 
és gyerekek együtt élhessék át a múzeumi élményt. Évek óta szervezünk havi családi délutánokat, ahol 
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a felnőtteket tárlatvezetéssel, míg a gyerekeket kreatív foglalkozásokkal várjuk, 2020-ban sajnos csak 
1 ilyen alkalom megrendezésére volt lehetőségünk (medvecsalogató). 2020-ban kapcsolódtunk a 
„Mama, nézd!” programhoz, így az anyukák egy nekik szóló tárlatvezetésen vehettek részt 
kisbabájukkal.  
Rendszeresen közzéteszünk Facebook oldalunkon és honlapunkon olyan tartalmakat, amelyeket az 
egész család együtt fedezhet fel.  
Júliustól novemberig a „Köszönjük Magyarország!” program segítségével 25 alkalommal szerveztünk 
ingyenes kulturális programokat az itt élő családoknak. A gyermekeknek 4 teltházas bábelőadást és 
egy online gyermekkoncertet. A teljes programsorozaton a járványügyi korlátozások betartása mellett 
személyesen 317 fő vett részt, a korlátozások miatt online megtartott 4 programunkat pedig 278-an 
nézték meg. Sajnos a járványhelyzet miatt 3 előadást lemondtak a fellépők. 
Rendszeresen viszünk közös játékra, élményszerzésre alkalmat adó, komplex, játékos helyismereti 
programokat különféle szabadtéri rendezvények helyszíneire, 2020 őszén a Havanna-lakótelepi 
szombati piacra. Augusztustól októberig 6 alkalommal, két helyszínen tartottunk családi 
programokat, melyen összesen kb. 720 érdeklődő vett részt.  
A sportosabb családoknak helyismereti élménytúrákat kínáltunk (5 alkalom, előzetes bejelentkezéssel, 
limitált létszámmal 63 fő) és egy helyi sportegyesülettel közösen (3 alkalom, helyszíni regisztrációval, 
1 elmaradt 267 fő), de az egyéni felfedezésre is van lehetőség online fejlesztéseink segítségével. 
A Havanna kiállítóhely foglalkoztatóját már családbarát szemlélettel újítottuk fel. 
A kerületben élő családok igényeinek megismerése céljából egy kisgyerekes szülőkből álló civil 
szervezettel működünk együtt, akik javaslataikkal, és jelen pályázat kiértékelésében is segítettek 
minket.  
 

Múzeumszakmai feladatok:  
Az elhalasztott 2020-as szakfelügyeleti vizsgálat ellenére szakmai teammunkában a gyűjteményi 
dokumentációk fejlesztése, műtárgykörülmények javítása, eszközbeszerzés pályázatok segítségével, a 
megnövekedett adományozókedv kapcsán beérkező nagyobb mennyiségű anyag kezelése. 
(Számadatokat ld. a szakmai fejezetben.) 
A klasszikus múzeumi funkciók mellett az intézmény aktív helyismereti és helytörténeti szakmai bázis, 
komplex feladatvégzéssel. Az önkormányzat kutatói munkát is végző háttérintézménye. 
Feladatunk a pozitív településkép és a lokálpatriotizmus erősítése (önállóan és másokat támogatva). 
2020-ban megháromszorozódott a megnövekedett igények alapján a kutatószolgálati adat- és 
információszolgáltatásunk - 166 alkalom. (Részletes adatokat ld. a fejezetben) 
2020-as szakmai sikerek: 
Beléptünk a Vidéki Múzeumok Szövetségébe, felkérésre részt vettünk a Múzeumok Ma 2020 kutatás 
kérdőíves és fókuszcsoportos felméréseiben és ősztől együttműködünk a Trianon 100 
kutatócsoporttal. 
 
A jogszabályváltozás miatt (2020. évi XXXII. tc.) a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá került 
valamennyi főállású munkatárs november 1-től. Ez nem kevés adminisztratív feladatot jelentett, az 
amúgy is alulfizetett munkatársak elvesztették kedvezményeik egy részét. Az egész folyamat komoly 
lelki megterheléssel járt, sok időt és energiát igényelt. 
Ami nem valósulhatott meg, 2021-re csúszott:  
- 2020 tavaszára terveztük az ”Eötvös Loránd nyomában” elnevezésű iskolákba kihelyezett 

rendhagyó fizika órákat, melyre 12 kerületi általános iskola jelentkezett és március-április hónapban 
a 31 leszervezett foglalkozásból (kb. 600 diák számára) kettőt tudtunk megtartani az iskolák 
bezárása miatt.  

- A kihelyezett fizika órák zárásaként szerettük volna megszervezni 2020 májusában az Eötvös 
akadályversenyt, ezt szintén el kellett halasztanunk. 

- Költözés befejezése: A Kondor Béla sétányon maradt anyag rendezése, dobozolása, csomagolása, 
szállítása, revíziója (csak a már áthozott anyag rendezésére volt kapacitásunk a nyári diákmunkások 
segítségével) 
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- A honlapfejlesztés befejezése  
- Két önkormányzati felkéréssel sem tudtunk élni ősszel a feladatok feltorlódása miatt 
- Örökségvédelmi tanulmány szövegének javítása, helyismereti gyermekkönyv újrakiadása 
- 2020-ban nem volt időnk hosszabb helyismereti/helytörténeti kiadványok gondozására, 

megjelentetésére 
 
Hatékonyságunkat csökkentő tényezők: 
- A gyűjtemény helyiségeinek széttagoltsága (9 telephelyünk van): a szakmai (teremőrzés, szakmai 
ügyelet, gyűjtés és anyagfeldolgozás, múzeumpedagógiai programok, kutatószolgálat) és egyéb (pl. 
műszaki) feladatok teljesítése komoly kihívást jelent.  
- A Herrich-Kiss villa szociális bérlakójának épületben maradása (kicsi marad a látogatói terület, nincs 
elegendő vizesblokk, csak részleges akadálymentesítés), a villa tetőfedésének rossz állapota, 
folyamatos romlása  
- A Herrich-Kiss villa felújításával kapcsolatos munkálatok elhúzódása 
- Alacsony, differenciálatlan bérezés. 2020-ban is csak kevéssé volt mód a szakmai munkatársak 
magasabb bérezésére (a takarító és a komplex, önálló szakmai munkát végző felsőfokú végzettségű 
szakalkalmazottak havi bére között néha csak nettó 5-10 ezer forint a különbség). 
- Kis létszámú intézményként 1-1 munkatárs tartós kiesése veszélyezteti feladatellátásunkat. 
 
Hatékonyságunkat növelő tényezők: 
- Minden kolléga elkötelezett és innovatív munkatárs. Önálló szakmai tevékenységet folytatnak és 
vállalnak a közös feladatok mellett. Jó csapatmunka, jó közösség. 
- Jó infrastruktúra a kiállítóhelyeken, kidolgozott múzeumpedagógiai programok. 
- Együttműködés a kerületi önkormányzat munkatársaival, a kerület intézményeivel, különféle 
szervezeteivel (nyugdíjas, egyházi, öko stb.). Szeretnénk külön megköszönni a területért felelős 
alpolgármester, referense, az illetékes főosztály, a pályázati, a főépítészi, a zöld osztályok, a 
Városrehabilitáció, és a Városgazda munkáját. A kerületi sajtó rendszeres beszámolóit. 
- A 70 fős Tomory Lajos Múzeum Baráti Kör és önkéntesek (pl. IKSZ), lehetőség szerint pályázati 
támogatással nyári diákmunkások bevonása.  
Ebben az évben több nagy tapasztalatú külső szakember segítette a legkülönfélébb módon 
munkánkat: szeretnénk külön kiemelni és megköszönni Frank Gabriella, Ódor Katalin, Révay Sándor, 
Kaján Imre és Dudás Katalin segítségét. 
 
I. MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK: KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK; MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK; 

KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK, ONLINE FELÜLETEK; KUTATÓSZOLGÁLAT, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

II. MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK: ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM; RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS, 

GYŰJTEMÉNYEGYSÉGEK 

III. DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK: PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK, BEVÉTELEK, MŰSZAKI ÉS TECHNIKAI FELADATOK  

 

I. MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:  
A. KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK (Szf.: 910203):  
Teljes Látogató szám: 30 995+1305+21 794 fő Összesen: 54 094 fő 

  

Állandó kiállítások: Az állandó kiállítások karbantartása, megújítása, az előírt nyitva tartások biztosítása 

Herrich-Kiss villa folyamatos 

Állandó kiállítások: Látványraktár és Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a 
repülés vonzásában (művészeti, repülés és játéktörténet) 
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok kint és bent. 
Kutatószolgálat  
Együttműködő partnerek – befogadott programok. 
A korlátozások miatt előtérbe kerültek a kerti programok, a nyár folyamán a kerületi 
nyári táboros gyerekek mellett több nyugdíjas csoportnak és helyi civil szervezetnek 
biztosítottunk helyszínt találkozóik megtartásához.  

Az épület felújítási 
munkálatai és a járványügyi 
korlátozások miatt 22 hétig 

tartottunk nyitva, februártól 
csak meghirdetett 

programokra, előzetes 
bejelentkezéssel. 
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A “Köszönjük Magyarország” program keretében pedig 25 ingyenes kulturális 
programot szerveztünk július- szeptember hónapba. 
Kondor Béla alkotások kölcsönzése (és meghosszabbítása a járványhelyzet miatt)  
márc.4. - október, partnerintézmény: MNG, okt. 27.- partnerintézmény: Miskolc, HOM 

1477 látogató 
20 tárlatvezetés 

41 program, ebből  
18 helyszíni, 4 online   

kulturális 

Programok a Herrich-Kiss villában (múzeumpedagógia nélkül) 

2020.01.25 Kondor tárlatvezetés  1 vezetés 

2020.02.01 Múzeumi medvecsalogató, családi program szabadtéri 65 fő 

2020.01.23 
 

ökokör A Tudatos Vásárlók Egyesületének programja 
2020.02.06, 2020.02.13, 2020.02.20 

 5-10 fő/prog 

2020.02.19 Mama, nézd! családi program  1 vezetés 

2020.02.22 Idegenvezetők világnapja szabadtéri 25 fő 

2020.04.18 Családi délután   Elmaradt 

2020.05.07 Tomory-nap (70 éves a Ferihegyi repülőtér)  Elmaradt 

2020.06. Múzeumok Éjszakája  Elmaradt 

2020.06.03 Rózsa Nyugdíjas Klub találkozója szabadtéri 20 fő 

2020.06.22 Torma Imre 90. születésnapja  22 fő 

2020.06. Tárlatvezetés  3 vezetés 

2020.07.01 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója szabadtéri 15 fő 

2020.07.02 Civil Zöldítők Egyesületének találkozója szabadtéri 10 fő 

2020.07.15 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója szabadtéri 13 fő 

2020.07.29 Köszönjük Mo. - Sándor Júlia: A sötétben látó tündér interaktív irodalmi 
gyermekműsor 

szabadtéri 50 fő 

2020.08.11 Töltődők- A Civil Zöldítők Egyesületének kisgyermekes klubjának 
találkozója. 

szabadtéri 25 fő 

2020.08.12 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója szabadtéri 15 fő 

2020.08.12 Köszönjük Mo. - Maszk Bábszínház: Pázmán lovag szabadtéri 50 fő 

2020.08.24 Rózsa Nyugdíjas Klub kenyér ünnep szabadtéri 50 fő 

2020.08.26 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója szabadtéri 14 fő 

2020.09.09 Nevelési Tanácsadó munkatársainak megbeszélése szabadtéri 14 fő 

2020.09.09 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója szabadtéri 11 fő 

2020.09.12 Kerítés kiállítás-egész napos művészeti program szabadtéri 50 fő 

 Tárlatvezetések  5 alkalom 

2020.09.13 FEZO sport- kerületi túra kiinduló helyszín szabadtéri 106 fő 

 Tárlatvezetések  3 alkalom 

2020.09.19 Köszönjük Mo. - Majolka Bábszínház: A malacon nyert királylány szabadtéri 35 fő 

2020.09.21 Köszönjük Mo. - Terdyné Babos Eszter: Pajzán székely népmesék szabadtéri 35 fő 

2020.09.23 Köszönjük Mo. - Kovács Vanda: A lemez két oldala (Janikovszky) szabadtéri 25 fő 

2020.09.23 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója  15 fő 

2020.09.26 Családi délután  Elmaradt 

2020.09.28 Köszönjük Mo. - Cserna Ildikó Katalin: Énekek Máriához  19 fő 

2020.09.30 Köszönjük Mo. - Ekanem Bálint Emota - könnyűzene, musical  25 fő 

2020.10.05 Köszönjük Mo. - Baksa András: Hitből, szívből, szenvedélyből  17 fő 

2020.10.07 Köszönjük Mo. - Martinkovics Máté: Törless iskolaévei (slam poetry)  18 fő 

2020.10.07 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója  8 fő 

2020.10.12 Köszönjük Mo. - Rák Kati: Marmorstein Berta csodálatos élete  25 fő 

2020.10.14 Köszönjük Mo. - Szociopoly nagyveranda 31 fő 

2020.10.17 Köszönjük Mo. - Bábakalács/Tóth J. Anita: A szomorú királykisasszony 
(papírszínház) 

 24 fő 

2020.10.19 Köszönjük Mo. - Pethő-Tóth Brigitta-Gencsev Gábor: Miénk az operett nagyveranda 19 fő 

2020.10.21 Köszönjük Mo. - Szélesi Sándor író-olvasó találkozó  18 fő 

2020.10.21 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója  17 fő 

2020.10.26 Köszönjük Mo. - Bor Viktor: Örkénységek  17 fő 

2020.10.28 Köszönjük Mo. - Isteni Színjáték avagy nagyveranda 14 fő 

2020.11.02 Köszönjük Mo. - Szina Kinga: Add tovább (Karinthy Frigyes)  13 fő 
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2020.11.04 Köszönjük Mo. - Katona Dávid: Juju Marinero koncert nagyveranda 14 fő 

2020.11.05 Tomory Lajos Múzeum Baráti Körének találkozója  14 fő 

2020.11.05 Helytörténeti program (várostörténeti évfordulók)  Elmaradt 

2020.11.06 Továbbképzés beporzók – Vásárhelyi Tamás nagyveranda 6 fő 

2020.11.09 Köszönjük Mo. - Nagy Enikő-Jantyik Csaba: Klasszikus párkapcsolati játék 
Csehov szemüvegén keresztül 

nagyveranda 15 fő 

2020.11.14 Szidónia napi kertünnep- Közösségi faültetéssel és Vásárhelyi Tamás 
biológus előadásával, a CZE együttműködésével. 

 Elmaradt 

2020.11.29 Láttam a Mikulást- Túra (Fezosport)  Elmaradt 

  

Múzeumsarok – Szent Lőrinc stny. 2. - kiállítóhely folyamatos, egész évben 

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok, 
A Kossuth téri Pavilon Galéria működtetéséhez háttér biztosítása 
Ügyfélszolgálat – helytörténeti felvilágosítás, anyagátvétel, szkennelés. 
Állandó kiállítások: Tomory-terem: Különlegességek az 
oktatástörténet múltjából; Vizek és kövek: Válogatás Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből; 200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
 
Elkészült a kiállítóhely megújításának terve (pályázati anyaghoz, az első 
nem nyert, a második igen) ez lehetőséget ad a 2021 évben a részleges 
felújításra.  
Elkészült a Zala Tibor kamara kiállítás forgatókönyve, 2021-ben 
tervezzük megvalósítani. 
Tablókiállítások a kiállítótér kirakatában: 

- Olimpikonok (febr.1-máj.26.) (16 hét) 
- Ég és föld: polgári repülés Budapest 18. kerületében tablókiállítás 

(máj.26-okt.19.) (21 hét)  
- 1956 Pestszentlőrincen (okt. 19.-dec.31.) (10 hét) 

Július 1. - november 11. között 
nyitvatartását kibővítettük K-P:10-18 óráig 

Szo:14-18 óráig. 
Az ügyeletet a múzeumi munkatársak 

felváltva végezték. 
Összesen   

27 hét nyitva tartás  
 

10 tárlatvezetés  
1305 látogató (Pavilon galériával) 

7 egyéb program 
2 nyári tábor 

kisebb programok 

Havanna kiállítóhely – Havanna u. 9.  folyamatos 

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok 
költségkímélés szempontjából előzetes bejelentkezéssel 
Múzeumpedagógiai foglalkoztató és kiállítótér 
Kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken: Az Állami-teleptől a Havannáig 
(életmód) 
2020 második felében magánadomány segítségével felújítottuk és 
korszerűsítettük a múzeumpedagógiai foglalkoztatót, mely helyi civil 
szervezetek, és a múzeum baráti körének találkozóinak is helyet ad 
majd. A felújítással párhuzamosan új kiállítással bővítettük a 
kiállítóhelyet, a kerülethez kötődő Buna Konstantin aranydiplomás 
festőművész-tanárnak emléket állító képzőművészeti kiállítással.  
Az Állami Lakótelep történetét bemutató kiállításunk is megújult.  

A kiállítóhely felújítása miatt 
csak 10 hét nyitvatartás 

 
110 látogató 

2020. nov. 23-án készült el,  
az újabb zárlat alatt. 

Időszaki kiállítások  

Kossuth téri kiállítóhely (Pavilon Galéria) 
Kiállítások: 

- 50 éves Dohnányi Alapfokú Művészeti Iskola (5 hét)  
- 25 év - Német közösségek a XVIII. kerületben (8 hét) 
- Trianon 100- kirakat kiállítás (19 hét) 
- 1956 Pestszentlőrincen- kirakat kiállítás (6 hét) 
- Retro karácsony- kirakat kiállítás (3 hét)  

2020-ban tervezett és 2021-re elhalasztott: 
- Bene Géza jubileumi kiállítás. 
- Mozik és egy filmcsillag Pestszentlőrincen. 
- 125 éves a polgári anyakönyvezés.              

A járványügyi korlátozások miatt, márciustól 
zárva tartott, ezért kirakat kiállításokat 

valósítottunk meg. 
1305 fő látogató (Múzeumsarokkal) 

 

március FSZEK Lőrinci nagykönyvtár  
Kerületi évfordulók-tablókiállítás  

2 hét 



 

10 

 

FSZEK Havanna lakótelepi könyvtár 
Kiállítások: 

- Mayerffy Xavér Ferenc (1776-1845) (35 hét) 
- Francis de Erdely: az amerikai évek (9 hét),  
- 100 éve hunyt el Krautschneider József és felesége (8 hét) 

Elhalasztott: 
- Bene Géza jubileumi kiállítás. 

1569 látogató 
 

Külső helyszínen:  

AEROPARK – Il-18-as repülőgépben légiforgalmi állandó kiállításunk: 
Ég és föld –polgári repülés Budapest 18. kerületében 
2 alkalommal (június, szeptember) helyszíni ellenőrzés: 
87 db tárgy tisztítása, kiállítási terület takarítása 

27 587 látogató 

Nemcsics Emlékház - Színország Galéria (gondozott kiállítóhely) 
A Magyar Művészeti Akadéma pályázati támogatásával Nemcsics Antal 
2019-ben elhunyt színtervező, festőművész örököseivel együttműködve 
és a kerületi értéktár bizottság támogatásával a művész egykori 
lakóházából, időszaki kiállításoknak is helyet adó emlékházat 
alakítottunk ki. 
Az emlékház kialakításában, időszaki kiállítások kivitelezésében, 
megvalósításában, technikai, műszaki, szállítási és szakmai segítséget 
nyújtottunk, támogatást gyűjtöttünk önkéntesek bevonásával. 
Köszönjük Frank Gabriella segítségét a feladat végrehajtásában. 
Prokop és Nemcsics kiállítási tablók kasírozása és a szükséges anyagok 
beszerzése 
Állandó kiállítás: előtér, lakószoba és műterem – In memoriam Nemcsics 
2020-ban megvalósuló időszaki kiállítások: 
- A pályatársak és barátok: Nemcsics Antal és Prokop Péter.(3 hét) 
- Fények és színek: Tiszteletadás Nemcsics Antal színkutatónak, Csáji 

Attila kiállítása. (3 hét) 
Mindkét kiállításhoz katalógus készült. 

Az emlékház nyitvatartása  
szept. 15- nov.11-ig: 

Szerda: 9-15 
Szombat:14-18. 

Előzetes egyeztetéssel egyedi időpontban is 
látogatható volt. 

A nyitva tartást a művész örökösei 
biztosították.  

A két kiállítás megnyitón és a táblaavatón 
150 fő vett részt. 

 Az egyéni látogatók száma: 165 fő  

Havanna Piac Anno 
Piactörténeti összeállítás és retro üzlethelyiség kialakítása  
a Havanna Piacon 
Hetivásár fotós piactörténeti tájékoztatótáblák 4 db 

augusztus múzeumpedagógia 
6 szombaton, 8-12 között,  

a program ideje alatt 800 fő 
november végétől, folyamatosan 

A pestszentlőrinci Kossuth tér – tablókiállítás 
Önkormányzat I. emelet 

egész évben 
? 

PIK - Pestszentimrei kiállítás 
 a zárlat miatt sem volt értelme 

novemberre terveztük, de kapacitás 
hiányában elmaradt 

 

B. MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK (Szf.: 910204)  
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK:  
A kidolgozott programokat, foglalkozásokat valamennyi kerületi oktatási intézmény 
számára ingyenesen elérhetővé tettük. 
A legintenzívebb múzeumpedagógiai időszak (március-június) idején zárlat volt, 
szeptemberben a korlátozások miatt eleve csak szabadtéri múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat hirdettünk meg: 

- QR-kód vadászat a Kossuth téren  
- Egy 100 éves nyaraló titkai  
- forradalmárok nyomában 
- Piac, a város éléskamrája 

az iskolák zárlata miatt szeptember közepétől csak néhány foglalkozás volt 

 
37 múzeumpedagógiai 

foglalkozást tartottunk, 
melyen 676 kerületi 
gyermek vett részt.   

Kiemelt programok  

Beporzók napja. március 10. A Bókay Árpád Ált. Isk. 1 osztályos kisdiákjai számára. 32 fő 

SOFI Húsvéti program (Mayer, + szakmai és technikai munkatársak) Elmaradt 
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Eötvös-rendhagyó fizika és Akadályverseny: megismertetni a diákokkal egy méltán 
elismert tudós életútját, megmutatni, milyen kapcsolata volt Eötvösnek 
Pestszentlőrinccel, illetve élményszerűbbé tenni a természettudományokat, a fizikát.  

leszerveztük 31 csoport, 600 
diák számára, de a 
korlátozások miatt 

csak 2 foglalkozást tudtunk 
megtartani 

56-os helytörténeti séta- felfedező füzettel a kerületben a forradalom emlékére  
egy alkalommal, Karinthy Frigyes Gimnázium tanulóinak 

22 fő 

Nyári tábor szervezése és lebonyolítása 2*1 hét 
 A táborban a felfedezéses tanulás módszereivel kötetlen, játékos, formában 
dolgoztuk fel a kerülethez kapcsolódó képzőművészek életét és munkásságát.  
(Az első tábor a járványintézkedésekhez képest maximális létszámmal működött, a 
második (mindig alacsonyabb létszámú) –ra jelentkezők közül többen betegség miatt 
hétfőn mondták vissza a jelentkezést) 
(Mayer, Szabó) a programot beadtuk múzeumpedagógiai nívódíjra és egy pályázatot 
is fejlesztettek belőle 2021-re 

17 résztvevő 

Környezeti kalandozások a múzeumkertben c. környezetismereti foglalkozások a 
Bókay-kerti kerületi nyári táboros csoportok számára, középiskolás nyári 
diákmunkások segítségével. 

20 alkalommal  
474 résztvevő 

Havanna Piacos program fejlesztése 
Mérés, bevásárló lista, játékos feladatok a nyári diákmunkások segítségével fejlesztve 

4 alkalom 
80 résztvevő 

Online múzeumpedagógia 
Mayer Adél múzeumpedagógus más múzeumok honlapjai alapján önállóan 
elsajátította az interaktív ThingLink felület kezelését, és elkészítette az első ilyen 
online kiállítást a Facebook és honlap felületeinkre 

1956 Pestszentlőrincen 
1000 főt értünk el vele 

3 múzeumpedagógiai témájú pályázat megírása 2021-re a 2020-as fejlesztések 
alapján (Mayer) 

ősz-tél 

SOFI karácsonyi program 
Mayer+ összes szakmai és technikai munkatárs 

Elmaradt 

KLASSZIKUS RENDEZVÉNYEK:   

TLMBT, baráti találkozók, Rózsa Nyugdíjas Klub (helytörténeti előadások)  
Kiállítás megnyitók, előadások, emléknapok, könyvbemutatók, séták, egyéb szakmai 
programok nyugdíjasoknak, csoportoknak (séták ld. részletes, tárlatvezetéseket a 
kiállítóhelyeknél)  
TLMBTK, Rózsa Nyugdíjas Klub, CZE 

Klubok 15 alkalom,  
242 résztvevő  

3 kiállítás megnyitó  
 185 résztvevő 

Múzeum+ művészettörténeti és komplex programok Kondor Béla és más helyi alkotók 
munkásságának bemutatására - a járványhelyzet miatt nem valósult meg 

 

Családi programok (saját és társszervezőként vagy helyet adva): Családi délutánok, 
Mama nézd!, Havanna Hetivásár, Nyári töltődő, Szidónia napi kertünnep, klasszikus 
kulturális programok 

részben ld. villa programok 
és  

rendezvény tábla 

Hagyományteremtő rendezvények:  
Tomory Emléknap, Kerítéskiállítás, Bókay biciklitúra  

részben ld. villa programok 
és  

rendezvény tábla 

Kerületi nagyrendezvények: Traktormajális, Angyalkert, Sörfesztivál stb. Elmaradt 

Országos rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás (ld. részletes) 
Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Őszi Fesztiválja elmaradt 
Idegenvezetők világnapja (Villa és Bókay-kert), KÖN megvalósult (kétféle program, 
séta és Nemcsics ház látogatás) 

részben ld. villa programok 
és  

rendezvény tábla 

Tárlatvezetések a Bene Géza jubileumi kiállításhoz kapcsolódóan - járványhelyzet 
miatt elmaradt 

Elmaradt 

Helytörténeti vetélkedők, művészeti pályázatok zsűrijében való közreműködés  
Esti gimn. április 1. elmaradt, Ars Sacra (PIK, Művészegyesület) 

részben 
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Nagyközönség számára meghirdetett helytörténet, helyismereti, múzeum anyagára épülő rendezvények 
villán kívül: 

Dátum: Program: Helyszín:  

folyamatos TLMBT előadások Pápai változó 4db 

február 18. Kondor Béla emléktábla avatása Bókay Ált. Isk. 15 fő 

február 25. 25 év - Német közösség a 18. kerületben megnyitó Pavilon Galéria 35 fő 

május 1. Traktor majális  Elmaradt 

május vége Angyalkert – kerületi óvodások programjához 
csatlakozás Mayer 

Bókay-kert Elmaradt 

május 23 Urbitális - helytörténeti séta – Szent Imre 
Kertváros. Heilauf 

 Elmaradt 

 Bókay biciklitúra kísérőprogram  Elmaradt 

június 14. FezoSport túra Pestszentimre külső 72 fő 

szeptember  Az Állami lakótelep egykori lakóinak baráti 
találkozója Szervezés, lebonyolítás, vendéglátás, 
meghívók  

KBKH  Elmaradt 

szeptember 2. Nemcsics táblaavató Nemcsics Emlékház 70 fő 

szeptember 6. FezoSport túra Pavilon Galéria 89 fő 

szeptember 15. Prokop Péter kiállítás megnyitó Nemcsics Emlékház 50 fő 

szept. 20. 
okt. 1. 

Kulturális Örökség Napok - helytörténeti séta 
Szent Imre kertvárosban Heilauf 

külső 4 séta, összesen 54 
fő 

aug. 23. - 
okt. 10. 

Havanna Hetivásár családi programok kiállítás, 
kérdőív, játékos foglalkozások 
Mayer, Szegediné 

2 helyszín 6 alkalom, összesen 
720 résztvevő 

okt. 27. Kossuth tér séta Kossuth tér 7 fő 

november 10. Csáji Attila kiállítás megnyitó Nemcsics Emlékház 20 fő 

 
C. KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK, ONLINE FELÜLETEK (Szf.: 910202) 

igény és kapacitás szerint (különösen a kiadványok esetében)  

Saját kiadványok esetében: forrásfeltárás és feldolg., kézirat elkészítése, fotóválogatás, 
szerkesztés, lektorálás, kiadás minden feladata 
Gondozott kiadványok esetében: lektorálás, ha szükséges képek, kép- és 
tördelőszerkesztő, szerzői konzultációk, igény szerint kiadási, nyomdai munkák 
szervezése 

 

Kéziratok összeállítása: települési évfordulóhoz  
BFL kötet? (az anyagot több éve összeállítottuk, csak a bevezető tanulmányt kell megírni) 

nem 

Saját kiadványok (csak a kézirat/pdf elkészítése, amíg forrás nincs nyomtatásra) 
18. kerületi Művészeti Egyesület jubileumi katalógusa. Kiadó: 18. Kerületi Művészeti 
Egyesület, társkiadó: Tomory Lajos Múzeum, Előszó: Heilauf Zsuzsanna, 
30 db művészeti szócikk és műelemzés: Szabó Zsófia, össz.: 96 oldal. 

megjelent a 
Művészegyesülettel 

közösen 
digitális verzió is 

Villatelep-Szemeretelep-Erzsébettelep kötet (Pápai) 
Állami lakótelep története (Heilauf) 

készül a kézirat 

Múzeum évfordulós tanulmánykötet nem 

Kerületi képes album – évek óta tervezzük, de nem lesz rá idén kapacitás nem 

Illusztrált helyismereti munkatankönyv gyerekeknek újrakiadás gondozása  
(3 szponzori lehetőség, de egyik sem jött be) 

nem 

Füzetek: Villatörténet, Traktor Majális kiadvány, Múzeumpedagógiai ajánló nem 

Cikkek, tanulmányok készítése: Magyar Múzeumok online, kerületi sajtó, Városunk, 
Városkép, Honismeret stb. részben településtörténeti, részben programajánló 

35 

Pápai Tamás 
Magyar Múzeumi Arcképcsarnok - Kovács Márk szócikk, - Tomory Lajos szócikk 
Városkép 
2020.01.21 1910 – 1930 – 1950 Települési évfordulóink 2020-ban (Heilauf-Pápai), 
2020.03.03 Március 8. Nemzetközi nőnap  
2020.03.17 A magyarrá lett kocsilámpagyártó. 160 éve született Krautschneider József  

történész 
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2020. május Éljen Május 1-je!  
2020. július-augusztus Szoborsorsok a rendszerváltás után  
2020. szeptember A XVIII. kerületi borvidék  
2020. október 11. sz. 125 éves az állami anyakönyvezés  
2020. 13-14. sz. Karácsonyi és újévi üdvözletek Pestszentlőrincről  
Városunk 2020/3 
Elszakított területek emlékei. Pestszentlőrinc trianoni utcanevei  
Helytörténet járvány idején. Virtuális tartalmak a Tomory Lajos Múzeumban  
Honismeret 2020/5 Erdélyi Ferenc, az elfeledett festő  
Museum.hu (online) 
2020.06.25 „Örök láng” az Ernst Múzeum helyén  
2020.06.12 Zánka előtt is volt élet…  
2020.05.22 Végigépítette egész életét és a fél világot…  
2020.05.12 Spanyolnátha Pestszentlőrincen  
 muzeum18ker.hu 
Gyártelep 10 évre - Hercz és Mautner 
A XVIII. kerületi laktanyák sorsa 1990 után 

Szabó Zsófia 
Városunk 
2020/1 Egy kiállítás hozadékai. Kondor Béla a Herrich-Kiss villában  
2020/2 Kondor Béla emléktáblája  
Museum.hu (online) 
2020.04.23 A házuk tetejére felmászva figyelte a légicsatákat  
2020.05.13 Ez nem csak festészet, hanem tiszta zene is  
2020.05.28 Szécsi Margit: „a világ női vagánya” 

művészettörténész 

Gábor Fruzsina 
Városunk  2020/3 Repülőtér Ferihegyen. Hetven éve avatták fel 
Museum.hu (online) 
2020.04.20 Bánky Vilma – a lőrinci filmcsillag Hollywoodban 1. rész  
2020.05.21 Bánky Vilma – a lőrinci filmcsillag Hollywoodban 2. rész  
2020.06.04 Bánky Vilma – a lőrinci filmcsillag Hollywoodban 3. rész 
2020.06.18 Bánky Vilma – a lőrinci filmcsillag Hollywoodban 4. rész 

történész 

Heilauf Zsuzsanna 
Városkép 
2020.01.21 1910 – 1930 – 1950 Települési évfordulóink 2020-ban (Heilauf-Pápai), 
A pap, a primadonna és a kutya  
2020. június Történelem – helyben  
2020. november 1956 Pestlőrincen és Pestimrén  
Városunk 2020/1 Volt egyszer egy Kertváros  
2020/3 Trianon hatása. Pestszentlőrinc és Pestszentimre fejlődése  
Gyerekszemeknek  
Museum.hu (online) 
2020.06.04 Trianon hatása Pestszentlőrinc és Pestszentimre fejlődésére 

történész 

Heilauf Zsuzsanna- Pápai Tamás 
TV18 önálló helytörténeti műsorok: Trianon, 30 éves az önkormányzat, 1956 

3 

Meghívók, szórólapok, plakátok, programajánlók, emléklapok, feladatlapok készítése 
Emléklapok 
-Kondor Béla emléklap, a tiszteletére állított emléktábla avatása alkalmából  
-Buna Konstantin emléklap, emlékkiállítása alkalmából 
Meghívók 
-Nemcsics Emlékház emléktáblaavató 
-Nemcsics Antal és Prokop Péter emlékkiállítása 
-Csáji Attila kiállítása. Fények és színek - Tiszteletadás Nemcsics Antal festőművész-
színkutatónak.  
Plakátok, szórólapok 
Múzeumpedagógiai, Köszönjük Magyarország, Havanna Hetivásár programokhoz 
Feladatlapok: nyári táborhoz és Havannához 
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Gondozott kiadványok:   

Szent Imre kertvárosi iskola (Szalayné) 
Szemeretelep (Scharek) 

2 részletet küldött 
nálunk a szöveg, de 

nem volt rá idő 

A pályatársak és barátok: Nemcsics Antal és Prokop Péter emlékkiállítása, Nemcsics 
Emlékház Színország Galéria, Katalógus, 2020.  
Fények és színek - Tiszteletadás Nemcsics Antal festőművész-színkutatónak. Kiállító: 
Csáji Attila képzőművész, fényművész, holográfus, Nemcsics Emlékház - Színország 
Galéria, Katalógus 2020. 

2 jelent meg 
egyik digitálisan is 

Digitális tartalomfejlesztés, online felületek:  

18kerterkepen.hu, 18ker1956.hu csak ellenőrzés 
15 000 használó 

18kerhazjegyzek.hu  
Házjegyzékhez kapcsolódó ajánló tanulmányok – Facebook, házjegyzék-honlapra 
Tulajdonosok: 5738 rekord, Építtetők 4465 rekord, 758 tervrajz 

5000 használó 
4 db 

Interaktív virtuális kiállítás (Mayer) ld. múzeumpedagógia 
1956 Pestszentlőrincen (ThingLink) 

1 

 MúzeumDigitár közzétételek  
Légiforgalmi gyűjtemény  
Képzőművészeti gyűjtemény 

 
19 tétel 

3 tétel 

Facebook és Instagram posztok helyismereti, szakmai tartalmak, fotókkal, videókkal  
valamennyi szakmai munkatárs és a programszervező 

300 különféle poszt 

Hírlevelek (helyismereti tartalmak, hírek és programajánlók) 
ápr. 15, jún 4. , júl. 2., nov.11. 

4 alkalommal 
500+800 cím 

Honlap struktúrájának átalakítása 
felület tervezés és rendszerezés, struktúrakialakítás és minták keresése és egyeztetése  

pályázat nyár 
 szept.-dec.. között 

 

D. KUTATÓSZOLGÁLAT, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (Szakf.: 910201-04) 
Feladat  

Kutatószolgálat (helyben, telefonon, levélben, postán és 
interneten) 

166 tényleges adatszolgáltatás 

Önkormányzat, kerületi intézmények, civil szervezetek, 
médiaszereplők stb. megbízásainak teljesítése  
- Fotóanyag-szolgáltatás (keresés, szkennelés, digitális 
másolatok kiadása)  
- Nagyobb, több napos, esetleg külső helyszíni kutatást 
igénylő háttéranyagok összeállítása 
- szakmai anyagok helyismereti alapú lektorálása 
- szakmai tanácsadás, állományfelmérés 

- Klímavédelmi terv 
- Kondor Emléktábla + avató 

- Főépítész: 6 levéltári alkalom, 26 tervrajz 
szkennelése, 45 épületleírás készítése, bevezető 

átnézése (örökségvédelem) 
- önkormányzati műtárgyállomány revíziója 

- Látványterv készítése a Havanna piac 
dekorációjához  

- Hetivásár piactörténeti tájékoztatótáblák 
szövegezése, tervezése és kivitelezése 

Anyaggyűjtés miatti személyes kapcsolatfelvétel 
(intézmények, civil szervezetek, egyesületek, egyházak, 
pártok és magánszemélyek) 

Haas János műgyűjtővel és galériatulajdonossal  
Szőllősy Antalné: helytörténeti és művészeti 

anyagszemle (Szabó, Gábor), PIK, Oros Erzsébet 

Programok/kiállítások miatti együttműködés 
(Önkormányzat, művelődési házak, óvodák, civil 
szervezetek, egyházak, sportegyesületek, éttermek), 
- Szabó Zsófi szakmai megnyitó: 
Festészet Napja (okt., Kondor) Művészegyesület Jubileumi 
kiállítás (nov. Kondor); Ars Sacra zsűri (aug., PIK) 
- Heilauf Zsuzsa szakmai megnyitó: 
Kondor Táblaavató (február, Bókay) 

Rózsa Nyugdíjas Klub, FezoSport, kerületi 
könyvtárak, Bunkergame, Közbigyó program, KBKHI, 

környezetvédelmi szervezetek, Dohnányi Zeneiskola, 
Bókay iskola, Német Nemzetiségi Önkormányzat 

XVIII. kerületi Művészegyesület, PIK 

Helyi Értéktár Bizottság Nemcsics emlékház, Trianon emlékmű, emléktáblák 

Helytörténészekkel, iskolákkal együttműködés (cikkek, 
kiadványok javítása, kapcsolattartás, anyagok cseréje, 
átadása, közreműködés programjaikban) 

Városkép 2 cikkjavítás 
3 iskolai csoport versenyfelkészítés, háttéranyag 

(Karinthy) 



 

15 

 

Külső forrásőrző intézményekben folytatott hely- és 
művészettörténeti kutatás (BFL, OSZK, FSZEK, SZM, MNG) 

BFL 28 kutatási alkalom, PML 1 kutatási alkalom 

Részvétel szakmai konferenciákon, programokon 
előadóként  
- Heilauf Zsuzsanna: Állami lakótelep és Szent Imre 
Kertváros, Trianon következményei elől menekülők 
megtelepedése Pestszentlőrincen (XXI. Országos Történész 
Muzeológus Konferencia 09.09-11. – Sátoraljaújhely) 
- A múzeum bemutatása (tagfelvétel VMSZ közgyűlés 
10.07. – Szekszárd) 
- Pápai Tamás László: A magára hagyott Ó-Szemeretelep 
(BPHT) 06.03, 12.02 (járvány miatt elmaradt) 

3 előadás 
 

Helyi sajtóval való együttműködés (sajtóanyagok készítése, 
cikkek írása, háttéranyagok TV műsorokhoz, közreműködés 
cikkek, Tv műsorok készítésében; nyilatkozatok, 
fotószolgáltatás) 

Városkép minden számban helytörténeti cikk 
(Pápai, Heilauf)  

különféle felületeken összesen 36 cikk  
(Gábor, Szabó, Pápai, Heilauf) 

részletesen ld. közzététel 

Tv műsorokhoz (helyi, országos) + egyéb helytörténeti 
feladatok (adatszolgáltatás) írott és elektronikus sajtó, 
rádió  

3 TV18 helytörténeti adás,  
RTL Klub (Heilauf), ATV, M5 - Nemcsics-ház (Heilauf) 

7 interjú a TV18-nak programokról 

Együttműködés országos múzeumokkal:  
budapesti helytörténeti gyűjteményekkel: Kispesti HGY, 
Ferencvárosi HGY,  
egyéb intézményekkel:  

BTM, Néprajzi Múzeum, Közlekedési M., PIM, SzM – 
Magyar Nemzeti Galéria, Miskolci Herman Ottó 

Múzeum, Skanzen  
ELTE, BFL 

szakmai szervezetekkel: MAMUTT, Pulszky, BHT, OSZK; MRT, Aeropark (LKK), 
MMA, VMSZ – intézményi tagfelvétel 

Kiállításokhoz tárgyi és dokumentumanyag kölcsönzés 
(adunk vagy kérünk): múzeumok, közintézmények, 
magánszemélyek stb. - Fotó- és papírdokumentációk 
készítése kölcsönzőként, csomagolás 

Rákospalotai Múzeum-kölcsönzés 
Nemcsics 

 

Kiállításokhoz installáció, vitrinek kölcsönzése (KBKHI) Richter installáció felajánlás 3-4 millió Ft értékben, 
de nem tudtunk élni vele, KBKHI (március) 

Élő kölcsönzések:  Malév-kiállításhoz magánszemélyektől, BTM, OSZMI, 
MNM. Textilmúzeum, LKK, PIM, Miskolci Múzeum, 

Karinthy Gimnázium 

 
 

II. MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK 
Általános feladatok: márciusban bejelentették a komplex szakfelügyeleti vizsgálatot, amelynek 
dokumentációját elkezdtük előkészíteni. A szakfelügyeleti vizsgálat tavasszal elmaradt, majd 
kérésünkre augusztusban átütemezték 2020-ról. 
Az egyes gyűjteményeket kezelő munkatársak feladata volt a szakfelügyeleti vizsgálat 
dokumentációjának áttekintése. Ez alapján feladatterveket készítettünk: megkezdődött az egyes 
gyűjteményleírások elkészítése (tárgyi, képzőművészeti, fotó és könyvtár). A műtárgyvédelmi 
stratégia összeállítása, raktárfelmérőlapok készítése, a nyilvántartási és revíziós, illetve a 
digitalizációs stratégia felülvizsgálata, jelen helyzethez igazítása. Egy gyűjteményi szakember tartós 
hiánya miatt az adattári és dokumentumgyűjteményi feladatok újratervezése. 
 

A. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS (Szf.: 910201) 

Anyaggyűjtés külső helyszíneken: egyeztetések, anyagfelmérés, 
fotózások, szállítások, dokumentáció koordinációja, kutatás 

31 nap terepmunka (muzeológusok) 

Kerületi kiadványok célzott gyűjtése: sajtóanyag elektronikus, PDF 

formátumúak is, plakátok, aprónyomtatványok, helyi lapok, kerületi 
meghívók és szórólapok gyűjtése  

helyi, nyomtatott sajtóanyag: 45 db 
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Kiemelten gyűjtött tárgyi és dokumentum anyag: gyermekkor és 
életmód, repüléstörténet, képzőművészet 
Egyedi vétel, ajándékozás, csere, letét, digitális másolatok készítése, 
anyagátvétel, fotózások, listák összeállítása, szállítások egyeztetése 
Nagyobb vagy értékesebb anyagok: 
- Malév-anyag átvétel (21 darab) a Légiforgalmi gyűjtemény számára a 

Néprajzi Múzeumtól, Frazon Zsófiától. 
- 142 darabból álló 20. századi életmódtörténeti anyag Nádori 

Ferenctől. 
- Fedák-emlékalbum képeslapokkal, eredeti kézjegyekkel ellátva 

Somody Lászlótól. 
- Nagyobb kiadvány és dokumentumgyűjtemény Oros Erzsébettől,  
- vegyes tárgyi és dokumentumanyag Kardos Gábortól 

Tárgyi gyűjtemény: 214 leltározott, 53 
leltározatlan tétel. 

önkormányzati, kerületi intézmények, cégek, magánszemélyek 
felajánlásai - kisebb átvételek 

Magánszemélyek felajánlásai a tárgyi 
gyűjtemény számára: 14 alk. 

Felhívások, antikváriumok, árverések figyelemmel kísérése (Pápai, 
Szabó) 
különösen képeslapok, térképek, fotók, dokumentumok, pénz 
függvényében művészeti alkotások vásárlása (elsősorban Kondor) 

Vatera 21 megnyert (1 nem)  tétel, 
Darabanth 3 megnyert (1 nem) tétel 

Könyvtári állomány gyarapítása (Pápai) 
vásárlás, csere és ajándékozás (különösen helyi kiadványok, kerületben 
használt tankönyvek) 

289 db könyv 

Fotó és szkennelt anyagok gyűjtése: (Pápai)  4417 db (terv szerint Üllői út) 

Kerülethez kapcsolódó archív vegyes esemény- és épületfotó vásárlása  helyett Hoós Jenő 59 tétel keretezett 
kerületi fotó megőrzésre átvétele az 

önkormányzattól 

Műalkotások vásárlása (pályázati támogatással) 
Bene Géza, Kondor Béla 

3 db 

MNV Zrt. (Szabó) 
Zala Tibor anyag (felmérés, KT határozat, ügyintézés stb. ingyenes 
használatba adás 3 000 000 Ft értékben) még nem kaptuk meg 
 

 
279 db 

 
194 tétel 

Letétként Buna Konstantin festmények és grafikák 48 db 

Digitális tartalmak – kiemelt feladat 
fotók, kerületi televízió adásainak és kerületi honlapok anyagának 
célzott gyűjtése (informatikai kapacitásbővítést igényel, illetve 
megállapodást a Városgazdával)  

a feladat felmérése, lehetőségek, 
önkéntesek keresése 

Adattári anyagok kapacitás hiányában nem 

Lehetőség szerint interjúk készítése (idő függvényében) kapacitás hiányában nem 

 
B. ÁLLOMÁNYVÉDELEM, RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS (Szf: 910201)  

Műtárgykörülmények rendszeres ellenőrzése, naplózása (fény, 
páratartalom, hőmérséklet), valamennyi telephelyen, kiállító- és 
raktárhelyiségben, de kiemelten a képzőművészeti kiállítótérben, ahol 
ezek a feltételek műszeresen szabályozhatóak. (Szegediné, Szabó) 
Helyiségek takarításához használt eszközök és módszerek folyamatos 
ellenőrzése 

 - Műtárgyvédelmi stratégia és 
raktárfelmérő adatlapok elkészítése 

- tisztított tárgyak: természettudományi, 
néprajzi, történeti: 1453 db 
- 1 mérőműszer kalibrálása  

 

Kiállított műtárgyak rendszeres tisztítása éves terv szerint saját 
kiállítóhelyeken, állandó kiállításokon (Szegediné, Gábor) 

3 telephelyen: Múzeumsarok,  
Herrich-Kiss villa, Havanna  

 Eszköz és bútor beszerzések 
2 db, fiókos, fémtároló szekrény beszerzésének előkészítése pályázati 
keretből, Zala Tibor anyagának tárolására (2021-ben lesz beszerezve) 
mérőműszerek képzőművészeti anyaghoz - Buna 

1 párátlanító készülék  
1 digitális, szabályozható páramérő 

 2 db új mérőműszer (Havanna u. 9.) 
beszerzése 

képzőművészeti raktár 
fémrácsok beszerzése képzőművészeti alkotások szakszerű 
tárolásához (Szabó, Szegediné) 

képzőművészeti raktár felszerelés 2021 
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Költözési terv folytatása, felülvizsgálata, pontosítása, végrehajtása 
meglévő tároló polcrendszerek bővítése (emelet előtér, könyvtár)  
a 2019-ben átszállított anyag végleges elhelyezése 
a HKV hátsó épületrészbe átszállított anyag rendezése, szekrénybe 
helyezése 
146 db térképlap fényképezése (2048 db fotó Pápai) 

A már átszállított anyag rendezésére és 
polcra helyezésére volt kapacitásunk. 

diákmunkások  
átszállított, dobozban lévő könyvek listázása, rendezése  
Látványraktár tárgyainak fotózása, listába rendezése, a vitrinek alsó, 
elzárt részében lévő tárgyi anyag fotózása és ellenőrzése 
dokumentumtári dobozok átcsomagolása 

 
1003 db könyv 

1350 tárgy fotózása 
 

50 tétel 

Savmentes papír, tároló dobozok stb. beszerzése  
Esselte tárolók  
egyedi dokumentum tároló dobozok megrendelése 

 
igény szerint 

60 db 

Szállításhoz csomagolóanyagok beszerzése (pufi fólia, dobozok)  
saját múzeumi anyag csomagolásán felül a Nemcsics/Csáji Attila anyag 
és Buna Konstantin anyag szállításához is (Szegediné) 

3 tekercs, dobozok újrahasznosítása  
 

Szerverek védelmének megerősítése, az állományok folyamatos 
mentése, ellenőrzése, különösen a távmunkás időszakban, laptopok, 
tárolók folyamatos ellenőrzése (Varga) 

2 db külső merevlemez beszerzése 

CD-anyag digitalizálása, tárolása (Pápai, Varga) kapacitás hiányában nem 

Fényképek, képeslapok, üvegnegatívok, diák, dokumentumok 
digitalizálása, tárolása (Pápai) 

5 db leltározva 

Sajtó- és plakátanyag: a beérkezők megfelelő elhelyezése, 
nyilvántartása (Szegediné) 

45 db 

Fotóállomány áthelyezése megfelelő tároló eszközökbe (Pápai) kapacitás hiányában nem 

Eredeti dokumentumok savmentes tartóba való elhelyezése kapacitás hiányában nem 

Tárgyi anyag csomagolása, tisztítása, megfelelő raktári elhelyezése   
kiállításra, kölcsönzésre előkészítés, új anyag esetében raktári 
elhelyezés előtt (Szegediné, Gábor) 

15 db  
Rákospalotai Múzeum 

 

Tárgyfotózás új anyag, illetve nyilvántartásokhoz (Gábor) 210 db 

Képzőművészeti anyag, különösen a nagy értékű kölcsönzött anyag 
kezelése, biztosítás kötés, szállítás koordinálás, restaurálások (Szabó) 

2 alkalom 
1 restaurálás 

Aeropark IL-18: repüléstörténeti kiállítás ellenőrzése, karbantartása, 
frissítése: 87 db tárgy tisztítása, kiállítási terület takarítása, megelőző 
műtárgyvédelmi eljárások 

2 alkalom 

Nemcsics Emlékház (külső kiállítóhely) 
valamennyi műalkotás portalanítása, száraz tisztítása, kiállított 
bútorok kezelése, időszaki kiállítás anyagának csomagolása 

3 alkalom 

Az előírásoknak megfelelő múzeumi nyilvántartások folyamatos 
vezetése  

gyűjtemény felelősök 

Gyarapodás: komplex állományok,  
Tárgyi gyűjtemény, idén kiemelten a Légiforgalmi gyűjtemény  
MúzeumDigitár koordinálás (Gábor)  
Képzőművészeti, művészettörténeti anyag leltározása és revíziója 
(Szabó) 

2020 végén kinyomtatott digitális 
nyilvántartások: művészettörténeti, 

légiforgalmi tárgyi  

Könyvtár – kézikönyvtár rendezése (Pápai) 1200 db könyv rendezése 

Képzőművészeti raktár rendezése (Baross u. 13.) Szabó 
Jobbágyi-Homolya hagyaték (az állomány átadása MNV Zrt.-nek)  
Buna Konstantin letéti anyag elhelyezése 

 
194 tétel 

48 db 

Kölcsönzött és kölcsön adott anyagok, tárgyak fotózása Gábor, Pápai 

szervereken található digitális fotóanyag rendszerezése Pápai 

Informatikai eszközök beszerzése, lehetőség szerint pályázatok 
keresése (Varga) 

Muzeumdigitár felhőalapú 
szolgáltatásának díja 

fotózásra alkalmas okostelefonok 3 db 

Fotósarok kialakítása nem valósult meg 
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GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK  

törzsgyűjtemények 
 

dokumentumtárak (kerületi és pedagógiai - kisnyomtatvány, plakát, térkép, iratanyag, 
meghívók, periodikák stb.) + videó és hangkazetta;  
tárgyi gyűjtemény (kis és nagyméretű; pedagógiai, kerületi; életmód jellegű - néprajzi 
jellegű; textil, bútor) játék és légiforgalmi különgyűjtemény);  
képzőművészeti gyűjtemény, archív könyvgyűjtemény (elsősorban pedagógiai és kerületi 
kiadványok); archív, történeti értékű fotók (kerületi);  
digitális archívum (eredeti, csak digitálisan készült dokumentumok, fotók, film és 
hanganyagok) 

segédgyűjtemények helytörténeti segédkönyvtár; adattár (települési és pedagógiai); adattári fotók 

egyéb  letétbe helyezett, kölcsönzött, önkormányzati leltárban szereplő, őrzésre átadott anyagok 

 
 
 
 

III. DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK, BEVÉTELEK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK  

Pályázatok (keresés, tervezés/írás, teljesítés gazdasági és szakmai adminisztrációval 
és a feltételek szem előtt tartásával, pénzügyi és szakmai elszámolások elkészítése, 
szükség esetén fenntartása) 
pénz, szolgáltatás, anyag (nem műtárgy) 

- komplex szakmai (pénz) 4 db sikeres + 3 beadott 2021-re + 3 sikertelen  
- 1 bérjellegű (diákmunkások) 
- 2 természetbeni (programok és közfoglalkoztatottak) 
- 2 szakmai díjra (családbarát és múzeumpedagógiai nívódíj)  
- 2 eszköz (helyi közalapítványok) 
- 2 pályázati lehetőséget mérlegeltünk, de nem adtuk be 

17 pályázat +2 fenntartás 

részletesen:  

Pályázatok fenntartása: Kubinyi, Járásszékhely  

Eötvös akadályverseny (megszervezése ellenére elmaradt, a pályázatot módosítva a 
pénz átkerült 2021-re) 

580 000 Ft 

MMA Nemcsics emlékház kialakítása és kiállításai (értéktár bizottsággal) sikeresen 
lezárult 

900 000 Ft 

NKA közgyűjteményi honlapfejlesztési p.: Virtuális kiállítások megvalósítása és 
közzététele a honlapon. A megvalósítását elkezdtük, de kapacitáshiány miatt a 
befejezés 2021-re csúszott (pály. mód.) 

750 000 Ft 

Bene Géza műtárgyvásárlási pályázat – részben megvalósult: a műtárgyvásárlás 
a kiállítás, gyerek és felnőtt programok a járványhelyzet miatt elmaradtak 

210 000 Ft 

nem nyertek 
Járásszékhely (műtárgyvédelem – keretében elkészült a műtárgyvédelmi 
stratégiánk),  
Kubinyi (Múzeumsarok felújítása – keretében új kiállítási forgatókönyv, grafikai és 
műszaki terv) 
Múzeum klubkoncertek (2021-re programok és műszaki fejlesztés a villakertbe) 

2 anyagát más pályázatra 
sikeresen beadtuk 

mind a 3 pályázatra olyan 
szakmai anyagok készültek, 

amelyek hosszú távon 
hasznosíthatóak 

3 beadott 2021-re 
Állományvédelmi, Tanösvény, QR kódos helyismereti vetélkedő 
 +1 önkormányzatnak írt helyismereti pontok 

 

Nyári Diákmunka program – sikeresen megvalósult, lezárult (utófinanszírozott) 
3 diák 2 hónap 

796 000 Ft 

Kulturális Közfoglalkoztatási Program – augusztustól, 1 200 000 Ft értékben MNM 2 fő 

Köszönjük Magyarország! program - 2 500 000 Ft értékben OSZMI 25 program 

Szakmai díj pályázatok 
- Családbarát Múzeum (előkészítés, felmérés, szakmai anyagok elkészítése a civil 

zöldítőkkel és egy gyermekvédelmi szakemberrel), beszerzések, belső 
továbbképzés 

- Múzeumpedagógiai Nívódíj – beadtuk, nem kapott elismerést 

2020 szeptemberétől 
használhatjuk a címet 
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Eszközbeszerzés pályázat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 
Közművelődési és Sport Közalapítvány 

 
1 táblagép 

1 okostelefon 

  

Támogatások  

Önkormányzati szakmai keretből: 
helytörténeti nyári táborok és foglalkozások,  
műtárgyvédelem és műtárgybeszerzések,  
nagyveranda használatához szükséges beszerzések,  
virtuális és valós kiállítások 

2,5 M 

Buna Konstantin támogatások  
önkormányzati engedéllyel és szerződés alapján 
Buna Konstantin emlékkiállítás (Havanna 9.) – elkészült, de a zárlat miatt még nem 
adhattuk át 
Buna Konstantin Galéria (HKV kert) – nov. 23-án írtuk alá a szerződést, áthúzódik 
2021-re 

3 000 000 Ft 
30 000 000 Ft  

Támogatók keresése: 1% kampány – a pénz egy részét csak 2021-ben tudjuk 
felhasználni 
gyermekkönyv újrakiadás (Hungarocontroll sikertelen) 

101 000 Ft 

Kapacitáshiány miatt 2020 őszén 2 önkormányzati támogatási lehetőséggel nem 
tudtunk élni 

 

  

Bevételek - speciális helyzetünk miatt elsősorban szakmai beszállítók vagyunk, 
ideális esetben a fenntartó különféle pályázataihoz 
2 pályázat 3 szerződés (Környezeti kalandozások, Havanna Hetivásár 1. komplex 
programok, 2 grafikai anyag) 
1 pályázat szakmai támogatás (Klímabarát) 

1 000 000 Ft 
560 000 Ft 

280 000 Ft+ 

Hagyományos bevételek: kiadvány árusítás, nyári tábori/program díjak 200 000 Ft 

  

Önkéntesek szervezése  
középiskolások, felnőttek terv komplex program kialakítása – ez létszámhiány miatt 
nem valósult meg 
 – felnőttek: új önkéntes számot kértünk, felnőttekkel is kötöttünk szerződést, 1 
munkatárs továbbképzése. (végzett feladatok ld. munkatársak végén) 
- iksz-es diákok (végzett feladatok ld. munkatársak végén) 
nélkülük nem tudtuk volna a létszámhiányt valamennyire ellensúlyozni és a 
járványhelyzet miatt megnövekedett adminisztrációs, egészségvédelmi és egyéb 
feladatokat, illetve bizonyos szakmai, műszaki feladatokat teljesíteni 

 
26 felnőtt, 3 szerződés 

26 diák, 150 óra 

  

Szakmai továbbképzések: éves továbbképzési terv szerint  
– 3 fő szakmai továbbképzését terveztük a 2020-as költségvetésben, de a 
létszámhiány és a megnövekedett feladatterhelés miatt csak 1 munkatárs hosszabb 
továbbképzését tudtuk vállalni 
+ 1 rövid, nem tervezett - Mayer Adél: Önkéntes menedzsment (2 nap) 

Szabó Zsófia 
művészetterapeuta képzés 

szeptember 

Szakmai konferenciák figyelése, részvétel 
RESTART online konferencia (Mayer, Pápai, Szegediné, Gábor, Heilauf), 
Múzeumpedagógiai konferencia (Heilauf, Mayer)  
Budapesti Honismereti Társaság (Pápai) 
Beporzós előadás nov.6 - Vásárhelyi Tamás (Mayer, Szegediné, Heilauf)  
Online Múzeumi Tartalmak Hatékonyan (Gábor) 
Szakmai tanulmányutak – múzeumvezető: Év Múzeuma látogatások, MAMUTT 
konferencia, hozzánk: Rákospalotai és 17. kerület gyűjteményesei 
Belső tudásmegosztás – Facebook posztok közös fejlesztése tavasz (muzeológusok, 
múzeumpedagógus), Családbarát Múzeum továbbképzés ősz (minden munkatárs) 

4 konferencia, 9 részvétel 
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ELLENŐRZÉSI FELADATOK 
Szakmai ellenőrzési és beszámolási feladatok  

Intézményirányítási dokumentációs feladatok, új SZMSZ, alapító okirat és törzskönyv, tervezetek és 
összefoglalók a működésünkről az önkormányzatnak, különféle jelentések, kérdőívek,  
részvétel a Múzeumok Ma és a Mokk kutatásában 

Stratégiák ellenőrzése, felülvizsgálata, módosítása (Általános, műtárgyvédelmi, digitalizálási), 
Minőségbiztosítás 

igazgató 

Családbarát múzeumi működés dokumentációjának kiegészítése és ellenőrzése, előírt belső 
továbbképzés 

igazgató, igh. 

Múzeumi nyilvántartások állása, változásai (összesítések) 
Múzeumi statisztika adatainak összegyűjtése 
Összesített látogatói nyilvántartások (csak kiállítások, külső adatok bekérése is) 
Kiállítótermi és egyéb ügyeletek nyilvántartásainak adminisztrációja  

Gábor  
 

Kölcsönzések és letéti szerződések nyilvántartása, adatai 
Kondor Béla állandó kiállításra kölcsönzött grafikák (ellenőrzés, állapotdokumentáció, biztosítás) 

Szabó 
Gábor 

Műtárgykörülmények ellenőrzése és naplózása 
Leltárba vett eszközök, raktárak, kiállítótermek állapota 

Szegediné 

Kutatószolgálat nyilvántartása 
Könyvtári statisztika 
Előadások, szabadtéri programok, megnyitók csoport és látogatószáma kiállítótermi 
látogatószámok adminisztrációja 

Pápai 

Múzeumpedagógiai programok és önkéntesek adminisztrációja,  
Facebook megjelenések adminisztrációja 

Igh. 

Múzeumszakmai oldalak adatainak ellenőrzése  

Árusított kiadványok nyilvántartása, dologi kiadások, különösen a pályázatok figyelemmel 
kísérése, pénzügyi dokumentációja 

Balogh  

 
 
MŰKÖDÉSI HELYSZÍNEK, KARBANTARTÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK 

A műszaki feladatok többségét, és a rendszeres feladatokat a múzeum műszaki munkatársai végzik, az egyszeri 
és a kampányfeladatokban (kiállítóhelyek, kert berendezése, kezelése) minden múzeumi munkatárs részt vesz. 

Covid – intézkedések, beszerzések a kormányrendeletek és fenntartói utasítások figyelembevételével, 
 ezek folyamatos nyomon követése, egyeztetések 
beszerzések: maszkok, fertőtlenítőszerek, kesztyűk 
intézkedések: maszkhasználat rendje, munkavégzés rendje, takarítás rendjének, intenzitásának és 
anyaghasználatának többszöri szabályozása, hőmérő használat, látogatás rendjének és látogatók számának 
különféle korlátozásai 
Munkahelyi protokoll szabályzat elkészítése és bevezetése (nov.) 
különféle statisztikák, kérdőívek kitöltése, rendszeres jelentések az intézkedésekről  

A műszaki feladatok 80%-át az intézmény alkalmazottai 
végzik  
- mert az intézmény alapfeladata kiállítások építése, illetve a 
raktározás és anyagmozgatás  
– műtárgyvédelmi, biztonsági és takarékossági szempontok 
(idegent csak felügyelettel engedhetünk be a terekbe, és az 
intézmény sok telephelyre van szétszórva, a munkatársak 
többféle feladatot is ellátnak párhuzamosan) 

Szegediné M. N. (szakmai feladatai mellett) 
Varga T.(szakmai feladatai mellett) 

Szegedi S. (4 óra, megbízási) 
Gyovai Tamásné (elsősorban takarítás, de kerti 

feladatok is, a kinti bútorzat kezelése) 
P. Janosiczki Benedikta (külső kiállítóhelyek, 

raktárak szellőztetése, takarítása – csak első 
félévben, mert a 2. félévben alkalmazását nem 

engedélyezte a fenntartó) 

Kiemelt feladat – a Herrich-Kiss villába való költözés 
befejezése a Kondor 10-ből – nem valósult meg 
Csomagolás és szállítás (9-10. kör), szállítás szervezése 2021-re 
csúszott 
Új raktári elhelyezés, kiegészítő tároló elemek beszerzése 
szükség szerint  
A maradék kistárgyi, dokumentum, adattári- és fotótári 
állomány össze- és kicsomagolása, elhelyezése  

a költözés nem fejeződött be részben a 
koronavírus miatti zárlat, majd a 

kapacitáshiány, illetve az őszi feladatok miatt:  
a tároló polcrendszerek bővítése megtörtént,  
az utolsó szállítás (8.) anyaga a diákmunkások 
segítségével nagyrészt végleges helyére került 

nyár végére 
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Herrich-Kiss villa épület 
Raktárak, irodák kialakításának befejezése, végleges rend 
kialakítása, a revízió megkezdése – csak részben valósulhatott 
meg.  
A szociális bérlakó az épületben maradt. 
Teraszok felújítása (pályázati támogatások segítségével): 
A nagyveranda felújításának befejezése még mindig húzódik, 
az épületben lévő kiállítótereket az építési munkálatok teljes 
befejezéséig csak alkalomszerűen tudtuk megnyitni, a bejövő 
por, és egyes munkálatok miatt a látványraktárt többször 
teljesen portalanítani kellett. 
A kisveranda felújítására hiába volt pályázati támogatás, illetve 
szeptember elején hiába szereztük meg a kivitelezőktől az 
árajánlatokat, a Városrehabilitáció és a Városgazda között, 
majd előbbihez visszakerült és más, drágább műszaki tartalmat 
javasoltak. 
Elkezdődött az egyeztetés a nagyveranda használatáról, 
berendezéséről az anyakönyvi hivatallal. 
Az épület villámvédelmi terveit Révay Sándor megszerezte a 
tervezőktől, de a beruházás az ígéret ellenére elmaradt (a 
megrendelés és kivitelezés a Városgazdához került, azóta nem 
hallottunk róla). 
Varga Tamás hosszú távú kölcsönbe szerzett egy kéthangfalas, 
keverőpultos hangosító berendezést. 2 reflektort, mikroportos 
mikrofonokat vásároltunk szakmai támogatásból a kulturális 
programokhoz (a kisebb hangosító berendezést és a 
reflektorokat minden szakmai munkatárs megtanulta 
használni) 

- nagyveranda beruházás megkezdése (február) 
a tervezett befejezés (május) helyett még mindig 

nincs teljesen kész 
- az első tervektől eltérően végül készült rá 

üvegezés, elektromos padlófűtés (vizes helyett) 
és egyedi, az eredetit megidéző cementlap padló, 

amelyet speciális módon kell ápolni 
- a járványhelyzet alatt is folytatódó beruházás 

művezetését helyben az intézményvezető volt 
kénytelen vállalni 

- részt vettünk a speciális téglák beszerzésében 
(erre azért volt szükség, mert a kérés ellenére ezt 

a két évvel ezelőtti homlokzat felújításnál az 
ígéretek ellenére nem tették meg) 

- az elektromos hálózat és világítás 
újratervezésében, bevontunk egy 

műemlékvédelmi szakembert, és az egyik 
legnagyobb kiállításkivitelező céget a tervezésbe 

- alpinistával lehálóztattuk az üvegezetlen 
szerkezetet a galambok ellen 

- a tégladíszek felújítását az intézmény 
finanszírozta 

- a múzeum önkormányzati szakmai 
támogatásából riasztó és kamerarendszert 

szereltünk, továbbá plusz világítási elemeket, és 
némi bútort szereztünk be  

- különféle programokkal kipróbáltuk a tér 
használatát  

Herrich-Kiss villa kertje 
kerttervekkel kapcsolatost ld. dokumentációnál, sokféle 
bejárás különféle önkormányzati és műszaki szereplővel, civil 
szervezettel, méhésszel, rovarásszal, műemlékessel, 
rendezvényszervezővel, intézmények vezetőivel és 
munkatársaival 
- 2 fa önkényes kivágása (Városgazda) 2 megvédése 
- tavaszi fa gallyazás (Városgazda) 
- ősszel civil szervezet támogatásával fa ültetés és átültetés 
- kerti ágyások kialakítása, növények, cserjék, magvak 
beszerzése 
- utak karbantartása, erdő aljnövényzetének féken tartása, 
akácok karózása, többszöri tereprendezés a kivitelezők után, 
levelek összegyűjtése, cserjék ültetése (rovar és madárbarát 
kertprogram), mobilkerítések többszöri építése és bontása 
(Szegedi) 
- biodiverz gyep kezelés, szárazságtűrő fűkeverék ültetése, 
speciális gazolás, fűvágás a növénytársulások és a spec. 
szabályok betartásával (Szegedi) 
Hátsó, különálló tároló épület használhatóvá tétele (ha van rá 
pénz – nem volt) 
Kút megjavítása, hátsó kertben elásott sitt anyag feltárása (ha 
van rá pénz – nem volt) 
Kerítés javítása (faelemekre nem volt pénz, a kidőlő részre 
árajánlat készült), értéktár bizottság segítségével 2021-ben a 
téglafal fehérre festése (főép.-pel egyeztetve) 

- tavasz: locsoló mellékmérő telepítésének 
ügyintézése, megvalósítása 

- nyár: földkábel fektetése, az informatikai (Digi) 
kábel áthelyezése 

- gyermekkert kialakítása (növényültetés, 
gondozás, kertész ill. teljes csapat) 

- kavicsozó játszóhely megtervezése, beszerzése 
és kialakítása (3 hét, a műszaki és 

múzeumpedagógiai munkatársakkal, pályázati 
támogatással)  

- erdei játszóhelyek kialakítása fatönkökkel (2 
helyen) 

- sátrak, kerti bútorok: 1 db nagysátor, 3 
sátorcsoport, bútorok kihelyezése, mozgatása, 

napi takarítása, késő ősszel bontás, 
elcsomagolás 

- mobilszínpad és hangtechnikai beszerzési terv, 
és rendezvény kiürítési terv készítése egy 

pályázatra 
- a kerti munkák során decemberben 

nagyméretű, balesetveszélyes derítőre 
bukkantunk, amelyet meg kell szüntetni 

 

 
 
 

-  
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Buna Konstantin konténerház 
- előkészítés Révay Sándorral több körben, egyeztetések 
- Kt döntés, beruházási alapokmány és letéti szerződés kötése 

november végén  
- tervezői szerződés kötése, kivitelezői szerződések előkészítése, 

részben megkötése, Containex 
- - a jelenlegi tervek alapján a magánbefektetős beruházás 

eredményeként létrejön egy 80 m-es kiállítótér a kertben, 
amelyhez az épületből nagyon hiányzó wc blokk kerül. 

- épület helyének kimérése 2x;  
- közművek nyomvonalainak 

meghatározása; kivitelezőkkel 
egyeztetés, a közművek (villany, víz, 

csatorna) lefektetése 

Múzeumsarok 
műszaki felmérés és költségvetés készítése árajánlatok alapján 
2020 nyarán a részleges felújításhoz (világítási rendszer, teljes 
festés) 

EMMI Kubinyi: a pályázatot beadtuk, de nem 
nyert, a szakmai részét beadtuk egy másik 

pályázathoz ami sikeres volt ld. a kiállítótérnél 

Havanna kiállítóhely és foglalkoztató 
A legfontosabb feladat a rendszeresen meghibásodó 
riasztórendszer és a beázások megszüntetése/nyomaik 
eltüntetése volt. A műszaki feladatok felmérésébe és a 
kivitelezők keresésébe bevontuk Révay Sándort. 
Megvalósult: 
riasztórendszer teljes felújítása és átalakítása, új funkciókkal 
beázások megszüntetése a bádogozás javításával, illetve 
védőréteg felkenésével (utóbbi belső kiv.), a kiállítótér és a 
foglalkoztató falfelületének javítása és teljes festése 
 beépített szekrény tervezése, megrendelése és kivitelezése a 
foglalkoztatóban 
+ a világítási rendszer bővítése, az elektromos hálózat teljes 
felülvizsgálata 
+ családbarát elemek beszerzése (pl. pelenkázó, szőnyegek) 
+ ajándék hűtőszekrény 

A kiállítóhely és múzeumi foglalkoztató nem 
halasztható karbantartási munkáira a szűkös 

intézményi költségvetésben nem volt keret és a 
felújítást nem is terveztük, tervezhettük.  

Magántámogatót év közben sikerült szerezni 
(Buna Konstantinné) 

Kt döntés és szerződéskötés  
Az épület előtti járdaszakasz aszfaltozását 

ingyenesen végezte a Városgazda. 

Nemcsics Emlékház (külső kiállítóhely)  
MMA pályázat, egyeztetések a Nemcsics családdal Frank 
Gabriella közvetítésével 
felmérés, műszaki egyeztetések, beszerzések (Révay, főépítész, 
munkavédelmi szakértő, Nemcsics Csongor, belső műszaki 
stáb) Révay riasztórendszer, Frank koordináció, Városgazda 
mobilállvány biztosítása 
a műszaki feladatokban való részvétel: az épület teljes 
rendezése, takarítása augusztus végén, a nagybelmagasságú 
műterem belső falainak textilborítása (műszaki munkatársak, 3 
egyéb belső munkatárs, önkéntesek, önkormányzati 
diákmunkások) 

- világítóeszközök (sínek, lámpák) ingyenes, 
tartós kölcsönzése az MNG-ből 

- időszaki kiállításra (Csáji Attila) alkotások be- és 
kicsomagolása, szállítások (oda-vissza) 

- kamera rendszer beszerzése és beüzemelése 
(V. Tamás) 

- tűzoltó készülékek biztosítása 

Aeropark IL-18: repüléstörténeti kiállítás ellenőrzése, 
karbantartása, kiállítási installáció javítása, takarítása, tisztítása 

2 alkalommal (június, szeptember): 

Folyamatos  

A gyűjtemény saját működési helyszínei 
Irodák (Kondor stny. 10.), Főépület (Herrich-Kiss villa), 
Múzeumsarok, Havanna kiállítóhely és Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató, Kossuth téri kiállítóhely, külső nagyraktár, külső 
átmeneti raktár; Baross u.-i képzőművészeti raktár 

9 különböző épület 
ebből 4 helyszínen kell biztosítani az előírásszerű 

nyitva tartást és szakmai ügyeletet 
+ Havanna Hetivásár - üzlethelyiség 

Kihelyezett programok, kiállítások  Ebben az évben csak 4 helyszínen: 
önkormányzat, kerületi könyvtárak, Havanna 

hetivásár 

Anyaggyűjtés külső helyszíneken: kutatás, anyaggyűjtés, 
fotózásokhoz műszaki segítség 

31 nap terepmunka (muzeológusok, 
műtárgyvédelmis, szállítást végző) 

Kiállítóhelyi bútorzat bontása és építése  
(Szegediné, Varga) 

ld. egyedi technikai 
+Kondor Béla Köz. Ház. 
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Karbantartási feladatok: beázások, helyiségek 
karbantartásának és az informatikai rendszereknek a 
figyelemmel kísérése, javíttatása, kamerarendszer folyamatos 
működésének biztosítása, ellenőrzése,  
- kódok és kulcsok figyelemmel kísérése (Szegediné) 
- Múzeumsarok kiállítótéri világítás folyamatos javítások, 
Pavilon Galéria és Kondor-szoba minden kiállítás utáni festése, 
javítása (Varga) 
- a kisebb karbantartások elvégzése házon belül (Szegedi 
Sándor) 

ld. egyedi technikai 
- Villa tetőbeázás a helytelen felújítás miatt – bár 

a Városgazda felmérte, mire kijöttek volna 2 
héttel később, már a belső munkatársak 

megcsinálták, hogy az esős időben ne legyen 
nagyobb a kár (észlelés után nejlonozással és 

edénnyel a vízbejutást a kiállítótérbe kezeltük, 
megnézte a műszaki osztály, a Városgazda 

műszaki menedzsere, karbantartói, 
alvállalkozója) 

- garanciális homlokzatjavítás Lőrinci Építő: csak a 
hibák 50%-át javították ki,  

- a kisebb feladatok 90%-át a munkatársak 
elvégezték mind a 9 telephelyen 

Technikai feltételek figyelemmel kísérése, javítása, ellenőrzési 
feladatok  
eszközleltárak, eszközök figyelemmel kísérése, karbantartása, 
szükség esetén pótlása, beszerzések elvégzése,  
érintésvédelmi ellenőrzések megrendelése összes épületre 
riasztórendszerek terv szerinti ellenőrzése 
- gáz-, klíma és tűzoltó-készülék ellenőrzés 

- óraállások havonta 6 épületben,  
- folyamatos ellenőrzés 9 telephelyen 

- riasztórendszerek általános állapotfelmérése és 
a legszükségesebb javítások elvégzése I. n.év 

 - érintésvédelmi felülvizsgálat elkészült IV. n.év 
- gáz-, klíma és tűzoltó-készülék ellenőrzés 

rendben megvalósult 

Szállítások 2 alkalom külsős szállítóval,  
folyamatos 2 gépkocsival belső munkatársak 

2020-ban elsősorban belső munkatársak, Miskolc 
külső szállító MNG,  

önkormányzati kisbusszal Buna Konstantin 
képzőművészeti anyag 2x (Havanna 9., majd 

raktár)  

dokumentációk előkészítő munkálatai 
Városgazda üzemeltetési szerződés  
Önkormányzati Vagyonhasználati Megállapodás 
HKV emeleti hátsó homlokzat (tervek elkészültek) 
HKV Buna Konstantin konténerház tervezési dokumentációja 
Kerttervek módosításának kérése, új elemek elhelyezése a 
kertben, környezeti elemek/pályázatok, bejárások, kertterv 
módosításának megkezdése 

 
Révay Sándor 

önkormányzat vagyon 
főépítészi iroda,/Modum/Landa 

 
főépítész/műszaki/környezetvédelmi 

osztályok/Landa 

 
 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

határozatlan időre kinevezett, teljes állású munkatárs  
8,75 szakmai, 3 technikai álláshelyen - 8,75 fő felsőfokú 3 fő középfokú végzettséggel 

11,75 fő 

részmunkaidős megbízási szerződéssel: 1 karbantartó/kertész és 1 takarító/teremőr 2 fő 

Kiegészítő teremőr 6 órás  
(Városgazda alkalmazásában, 2020. június 1-től a Városgazda megszüntette a szolgáltatását) 

1 fő 

- az önkormányzat a minimálbéremelésen kívül 3%-os béremelést hajtott végre január 1-től 
- megőrizhettük a betöltött álláshelyeket 
- ősz elején a fenntartó kisebb összegű, differenciált jutalom kifizetését engedélyezte 

 

Covid zárlat miatti intézkedések:  

Home office 2020.03.16.- 03.27. között – csak műszaki/informatikai munkatársak ügyelete (2 fő), a 
munkavégzés feltételeinek biztosítása, rendszeres online értekezletek, távoli asztal elérés, heti 
munkabeszámolók, szükség esetén plusz informatikai eszköz biztosítása (telefon és internet minden 
szakmai munkatársnak, kérésre laptop) 

7 fő 

Home office 2020.03.30.- 05.11. között (részleges, a kisgyermekes, egy eü. veszélyeztetett, illetve a 2 
távolabb lakó szakmai munkatárs) közben krízisvonal üzemeltetésében részvétel, ezután fokozatos és 
csúsztatott munkavégzés (egyéni munkarendek széthúzva: a napi munkaidő 05-20 óra között, illetve heti 
7 napra) 

4 fő 

A tavaszi karantén ideje alatt krízisvonal, call center üzemeltetésében részvétel az önkormányzatban, 
5 héten keresztül, 22 napig. Délelőtti, délutáni szolgálat. 

6 fő 
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Ősszel egyetlen munkatárs sem élt a huzamosabb otthoni munkavégzés lehetőségével (összesen 1-2 
nap, egészségügyi okokból, a fertőzésveszély elkerülésére, illetve 1 közfoglalkoztatott karanténban 
volt családtag fertőzöttsége miatt) 
helyette csúsztatott munkavégzés (egyéni munkarendek széthúzva: a napi munkaidő 05-20 óra között, 
illetve heti 7 napra), továbbá több telephelyen, több helyiségben (kiállítóterekbe költöztetett 
munkavégzés), az irodákban maszkhasználat, értekezlet a legnagyobb belterű helyiségben vagy a 
kertben, munkahelyi protokoll bevezetése 

 

  

A jogszabályváltozás miatt (2020. évi XXXII. tc.) a kjt. hatálya alól az mt. hatálya alá került valamennyi 
főállású munkatárs november 1-től 
 – információk összegyűjtése, jogi tanácsok (ingyenes jogászi segítség, VMSz, a Városgazda HR, és az 
önkormányzat egyik jogásza) adatok beszerzése 
- munkatársi egyeztetések (több körben, tét, hogy a munkatársak maradnak-e az intézményben vagy 

élnek a végkielégítéssel távozás lehetőségével) mindenki maradt 
- teljes, többkörös dokumentáció (tájékoztatás, munkaszerződés ajánlat, új munkaszerződések) 
- nincs a fenntartóval kollektív szerződés, a fenntartó nem kívánta kompenzálni a jogszabályváltozás 

okozta szűkülő lehetőségeket, így ebben lehetőségeihez mérten az intézményvezető lépett 
- a beígért 6%-os béremelés elmaradt 2020 végén 

8 fő 

valamennyi főállású munkatárs szakmai ügyeletesként/teremőrként részt vett a törvény által előírt  
kiállítótermi nyitva tartás biztosításában, több helyszínen 

 

A fenntartó informális döntése alapján márciustól kvázi létszámstop, és az egyik megbízási szerződés megkötésének 
tilalma. Ez a Városgazda által korábban biztosított teremőr szolgáltatás megszűnésével együtt azt jelenti, hogy 
folyamatos, 30%-os létszámhiánnyal küzdünk, amelyet jelentős túlmunkával, közfoglalkoztatottakkal, Iksz-esekkel 
és önkéntesekkel próbáltunk kompenzálni. 

Munkatársak  

Heilauf 
Zsuzsanna 
PhD 

igazgató, történész muzeológus, múzeumi menedzser (általános és szakmai irányítás/ellenőrzés, 
műtárgyvédelmi szempontú szervezet és telephelyfejlesztés, minőségbiztosítás, munkaerő és 
pénzügyi gazdálkodás, pályázatok írása és koordinációja, támogatások és szakmai kapcsolatok 
keresése, kiemelt szerződések, innováció és projektmenedzsment, kiállítások kurátori feladatai,  
továbbá: kiállítótermi ügyelet, 
múzeumpedagógiai/rendezvényszervezői/grafikai/digitalizáló/pályázati/takarítói/mű-
szaki/kiállításépítő/műtárgyvédelmi/raktárpakoló segédmunka, múzeumi nyilvántartások,  
online és papíralapú kiadványok menedzsmentje, lektori és grafikai feladatai,  
kutató- és publikációs tevékenység: elsősorban város- és oktatástörténet, 2021-ben kutatónapok 
keretében) 

Mayer Adél igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus (általános helyettesi feladatok, gyermek és felnőtt, 
klasszikus és a természeti környezettel és környezettudatossággal kapcsolatos múzeumpedagógiai 
programok fejlesztése és tartása, pályázatok szakmai feladatai 
kommunikáció, közönségkapcsolat és önkéntes koordináció)  

Szegediné 
Mucsi 
Eleonóra 

műtárgyvédelmi munkatárs (műtárgyvédelmi feltételek tervezése, ellenőrzése 
gyűjteménykezelési, kiállítótéri - szükség szerint egyéb - műszaki feladatok, továbbá szállítás, 
csomagolás szervezése és végrehajtása; beszerzések, pályázatok szakmai/beszerzési feladatai 
a folyóirat, térkép és plakáttár anyagának gyűjtése, kezelése és nyilvántartása 
továbbá a munkaügyi feladatok ellátása/KIRA) 

Bukszár 
Zsanett 

múzeumpedagógus asszisztens (múzeumpedagógiai programok, múzeumpedagógiai feladatlapok, 
cikkek, ajánlók készítése) GYED-en van! 

Pápai Tamás múzeumi adattáros (az adattár, a könyvtár és a fotótár anyagának gyűjtése, kezelése, 
nyilvántartása, levéltári összekötő, 
kutatószolgálat, kerületi fotózások, digitalizálás, helytörténeti /intézmény, építés és 
családtörténeti/ kutatások és publikációk, online árverések, pályázatok szakmai feladatai, 
helytörténeti kiállítások kurátori feladatai) 

Szabó Zsófia művészettörténész muzeológus (képzőművészeti anyag gyűjtése, kezelése, nyilvántartása, 
közreműködés múzeumpedagógiai és grafikai feladatokban, pályázatok szakmai feladatai 
művészettörténeti kutatások és publikációk, művészeti tematikájú programok szervezése, 
képzőművészeti kiállítások kurátori feladatai,) 
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Gábor 
Fruzsina 

történész muzeológus (gyarapodási anyag és a tárgyi gyűjtemény gyűjtése, kezelése és 
nyilvántartása, Muzeumdigitár kezelése, raktárrendezések, digitalizálás, tárgyfotózás, 
helytörténeti /légi forgalom, kultúra/ történeti publikációk, helytörténeti programok szervezése, 
történeti kiállítások kurátori feladatai) 

Balogh 
Attiláné 

múzeumi adminisztrátor 
(általános intézmény ügyviteli iktatási, munkaügyi és pénzügyi adminisztrációs feladatok, GESz 
kapcsolattartás, saját kiadványok és bizományosi ügyek nyilvántartása, kezelése, beszerzések és 
intézményi leltározási feladatok,  
pályázatok gazdasági feladatai és pénzügyi elszámolások dokumentációja) 

Varga Tamás rendszergazda (rendszergazdai feladatok ellátása (hálózat, gépek működése) 
a digitális műtárgyállomány hozzáférésének és védelmének biztosítása (szerver, gépek, 
adathordozók tartalmának biztosítása, szerver folyamatos mentése) 
a kiállítások kivitelezésében, raktárrendezésben, telephely ellenőrzésben, műszaki kivitelezésben 
és szállításban, beszerzésekben közreműködés,  
honlap ellenőrzése és karbantartása, Facebook posztok anyagának átemelése a honlapfelületekre 
szolgáltatókkal, kivitelezőkkel egyeztetés, a kamerarendszer folyamatos ellenőrzése) 

Gyovai 
Tamásné 

takarító/teremőr (irodák, raktárak, villa, kiállítóterek) – anyag és eszközhasználat a műemléki 
környezetnek és műtárgyvédelemnek megfelelően, a műtárgyvédelmi munkatárssal egyeztetve, 
műtárgyanyag csak muzeológus vagy a műtárgyvédelmi munkatárs felügyeletével 

Cziráki 
Melinda 

múzeumpedagógus a múzeumpedagógiai, és kulturális/programszervezői feladatok ellátása 
(március 1-ig, azóta betöltetlen) 

 néprajzos muzeológus a dokumentumtár gyűjtése, kezelése és nyilvántartása, oral history, 
életmódtörténet, speciális tárgytörténeti ismeretek alkalmazása a tárgyi gyűjteményben, grafikai, 
kiállítási, kutatási, pályázati és marketing feladatok 
(a 2019 őszén megüresedő álláshelyet meghirdettük, de a nagyszámú jelentkező ellenére először a 
költségvetés elfogadásának hiányában, majd a járvány következményeként nem tölthettük be) 

megbízási  

Szegedi 
Sándor 

karbantartási és kertészeti feladatok elsősorban a villában 

P. Janosiczki 
Benedikta 

takarító/teremőr – külső kiállítóhelyek nyitvatartásának biztosítása, kiállítóhelyek, raktárak 
takarítása (május 1-ig, nem kaptunk engedélyt a szerződés megkötésére május 1-től) 

Révay Sándor műszaki tanácsadás a Buna Konténerház szerződéskötéseinek előkészítéséhez (2020. november) 

  

3 diákmunkás nyilvántartási, raktározási és múzeumpedagógiai feladatokban való közreműködés 
(összesen 6 hónapnyi, július, augusztus) 

2 kulturális 
közfoglalkozt
atott 

digitalizálás, marketing, ügyeletek, takarítás, programszervezés. augusztustól decemberig összesen 
3 fő, a Magyar Nemzeti Múzeumtól kiközvetítve 

felnőtt 
önkéntesek 

a múzeumi műtárgyállománnyal, rendezvényszervezéssel, intézményirányítással, lektorálással, jogi 
és műszaki kérdésekkel kapcsolatos szakmai tanácsadás, telephelyek takarításában, 
szellőztetésében, ügyeleti és rendezvényszervezési feladatokban nyújtott segítség (több múzeumi 
és műemlékes szakember, munkajogász, helyi lokálpatrióták) szerződéssel vagy anélkül 26 fő 

közösségi 
szolgálatosok 

Elsősorban rendezvényszervezési, lebonyolítási feladatok ősszel (Havanna Hetivásár, Köszönjük 
Magyarország) Karinthy Frigyes Gimnázium 26 tanulója összesen 150 óra 

 
 
Budapest, 2021. február 12. 

 
 

Heilauf Zsuzsanna 
igazgató 

 
 

 
 


