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MUNKATERV - 2021. január 1. – 2021. december 31. 
 
 
A Tomory Lajos Múzeum minden kerületié. A kerület múzeumát bárki magáénak tekintheti.   
Ide bárki elmenekítheti megőrizni vágyott tárgyait, dokumentumait, emlékeit, amelynek adományozhat, amit 
támogathat, ahol önkénteskedhet, ahol nosztalgiázhat, és amire kerületiként büszke lehet.  
Ahol lehetőségekhez mérten mindent megtesznek azért, hogy az érdeklődő múltjára, a kerülettel kapcsolatos 
kérdéseire választ vagy segítséget kapjon, és ahol megpróbálják településünkre, közös múltunkra vonatkozó 
tudást minden erővel összegyűjteni, megőrizni, közzétenni.  
És ahová, amikor nyitva lehetünk, bárki eljöhet, és minőségi időt tölthet, beszélgethet, üldögélhet, randizhat, 
pozitív energiákat gyűjthet akár egyedül, akár barátaival, szeretteivel. 
 
Egy múzeum, „a tudományos raktár” látogatóktól elzárva is teljes értékűen tud dolgozni (pl. az évek óta zárva 
tartó Néprajzi  Múzeum), sőt végre lehetőségünk lenne olyan, a látogatók és a fenntartó számára kevésbé 
látványos, de hosszú távon fontos múzeumi alapfeladatok elvégzésére mint a rendszerezés, nyilvántartások 
bővítése, raktárak rendezése, digitalizálás, revízió a többezres állománnyal rendelkező gyűjteményekben. 
Ezek mellett ebben az évben kiemelt jelentősége lesz a digitális térben való intenzív jelenlétnek, a 
helytörténeti kutatómunkának, bizonyos kiállítóhelyek és kiállítások megújításának, a felnőttek és a 
családok számára kidolgozott múzeumpedagógiai fejlesztéseknek, programoknak és egy magánadományból 
megvalósuló beruházásnak.  
Ez a munkaterv elsősorban olyan feladatokat és célokat tartalmaz, amelyekhez a jelenleg ismert 
költségvetésünk mellett nagyrészt már év elején biztosított külső támogatás, bizonyos elemek pedig a 
munkatársaink munkáján kívül csak minimális vagy támogatásokból előteremthető pluszforrást igényelnek. 
Egyes feladatok megvalósításában számítunk a civil szervezetekkel való együttműködésre, lakossági 
felajánlásokra, önkéntesekre, diák közösségi szolgálatosokra. 
A kerület méretéhez és a tőlünk elvárt feladatokhoz képest kicsi, jól képzett, tapasztalt, kreatív és újító szellemű, 
rugalmas, elkötelezett, alulfizetett munkatársi gárdával dolgozunk.  
A járványhelyzet mellett nehezíti működésünket és feladatellátásunkat az alacsony létszám, bérezés, a 
csökkentett dologi költségvetés, a széttagolt és szűkös, részben felújításra szoruló ingatlanállomány, az építési 
beruházások elhúzódása. Ezt a korábbi évekhez hasonlóan nagy erőfeszítéssel próbáljuk ellensúlyozni 
támogatások gyűjtésével, egyedi megbízások teljesítésével, sok önkéntessel, különféle foglalkoztatási 
programokban való részvétellel. Bár ezekre eddig is támaszkodtunk, de 2020 után ebben az évben is kiemelt 
lehetőséget adnak működésünk teljesebbé tételére. Viszont ezek sok befektetett munkát igényelnek, 
jelentősen csökkentve a főállású munkatársak múzeumszakmai munkára fordítható idejét, energiáját.  
 
Nagyon sokat jelent, hogy a nehéz és folyamatosan változó körülmények ellenére a fenntartó 
lehetőségeihez mérten támogatja szakmai és támogatást szerző tevékenységünket, biztosítja a múzeum 
működéshez szükséges feltételeket, támaszkodik munkánkra és népszerűsíti tevékenységünket. Ha büszke 
ránk. Enélkül a múzeum 2021-ben sem tudna hatékonyan működni, feladatait ellátni. 
Tekintettel a járvány miatti korlátozásokra, az ezévi munkaterv a korábbiakkal ellentétben több alternatív 
célt és tevékenységet tartalmaz. Felkészültünk arra, hogy az adott helyzethez, korlátozásokhoz igazodva 
teljesítsük céljainkat, a lehető legtakarékosabb módon. Szerencsére a múzeum olyan komplex intézmény, 
amely többféle úton és módon végezheti feladatait, innovatív szakembereire és gyűjteményeire támaszkodva.  
 

2021 KIEMELT FELADATAI 
 
Megemlékezés a legfontosabb kerületi évfordulókról:  
- 85 éve város Pestszentlőrinc,  
- Szent Imre évforduló (990), 90 éve született meg a Pestszentimre elnevezés 
- 100 éve született meg a 20. század első felének legnagyobb magyarországi szociális lakótelepe, az Állami 
lakótelep 
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A 3 évfordulóról való megemlékezést szolgálja honlap fejlesztésünk, a Qr-kódos helyismereti vetélkedő, a 
családbarát helytörténeti pontok kialakítása, a helytörténeti tematikájú állandó kiállításaink megújítása, az élő 
történelem kisfilmek, online tartalmak, helytörténeti kiadványok, programok, rendezvények. 
 
Különféle telephelyfejlesztések, megújított belső terek: 
- A pályázati támogatással elkészült Herrich-Kiss villa nagyveranda megnyitása és működtetése 
- A magántámogatásból felújított Havanna 9. kiállítóhely és múzeumpedagógiai foglalkoztató megnyitása és 
működtetése 
- A magántámogatásból megvalósuló Buna Konstantin Galéria-konténerépület kialakítása a villakertben 
- Herrich-Kiss villa kertfejlesztések: pályázati támogatásból tanösvény kialakítása, Kerületi Pantheon 
kialakítása (Értéktár Bizottság), közösségi komposztálópont (kísérleti jelleggel, a civil zöldítőkkel) működtetése 
- Múzeumsarok pályázati támogatással megvalósuló informatikai fejlesztés, a kiállítóterek és kiállítások 
újragondolása  
Különösen fontos feladat az I. félévben a Herrich-Kiss villa nagyveranda, a kert és a konténerház hosszú 
távú használati rendjének és hasznosítási tervének kidolgozása az önkormányzat és más partnerek 
bevonásával.  
 
- A Látványraktár és Kondor kiállítás, illetve az új épület és a kert népszerűsítése: múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal, programokkal (a kisveranda felújítás, a konténerépület elkészülése és a tanösvény 
kialakításának a figyelembe vételével). 
 
- Online fejlesztések – a múzeumi honlap fejlesztése pályázati támogatással - Folyamatos online jelenlét – 
napi Facebook posztok. Online felületek karbantartása, fejlesztése és népszerűsítése: 18kerterkepen.hu, 
18kerhazjegyzek.hu, online ismeretterjesztő játékok 
 
- Kossuth téri Pavilon Galéria kirakat kiállítások egész évben, Múzeumsarok ismeretterjesztő kiállítások a 
külső portálon. Szabadtéri mobilkerítés kiállítások 
- Állami lakótelep 100 – kiadvány elkészítése, programok, találkozó  
- Havanna Hetivásár – márciustól – októberig családbarát piacprogram havi egy szombat, civil segítőkkel és 
önkéntesekkel 
 
 A szakmai jogszabályi kötelezettségek teljesítése (nyitva tartások biztosítása, nyilvántartások vezetése, 
műtárgyvédelem, kutatószolgálat)  
- Herrich-Kiss villa, a Múzeumsarok, a Havanna és a Kossuth téri kiállítóhely működtetése  
- Minőségbiztosítási feladatok: Múzeumi alaptevékenységhez kapcsolódó stratégiák és dokumentációk 
felülvizsgálata és összehangolása, gyűjteményi egységek leírásának frissítése 
- Műtárgyak kezelése, nyilvántartása. MúzeumDigitár: elektronikus nyilvántartások fejlesztése  
- Költözés befejezése: a Kondor Béla sétányon maradt anyag rendezése, dobozolása, csomagolása, szállítása, 
revíziója 
- Raktárak rendezése, fejlesztése különféle támogatásokkal 
- A képzőművészeti gyűjtemény fejlesztése: a Zala Tibor hagyaték átvétele és kezelése. Bene Géza és Zala Tibor 
kiállítás. Kondor kérdések. 
- Családbarát múzeumi működés biztosítása. Kérdőíves kutatások a kerületben élők körében a múzeum 
szolgáltatásairól - Múzeumi élményprogramok fejlesztése, a múzeumpedagógiai kínálat módosítása és 
fenntartása, programok felnőtteknek 
 
- Pályázatok figyelése, írása és teljesítése. Már elnyert pályázatok megvalósítása: 2021-ben 6 (Tanösvény 
kialakítása a villakertben, Helytörténeti pontok kialakítása a kerületben, Eötvös akadályverseny, virtuális 
kiállítás megvalósítása, QR kódos helyismereti-helytörténeti verseny iskolásoknak és családoknak, 
állományvédelmi). EMMI pályázatok fenntartása. 
 
- A dologi költségek szigorú figyelemmel kísérése, ésszerű takarékosság 
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-  Villa- és a kertfejlesztési lehetőségek keresése, koordinálása, ha van rá lehetőség, megvalósítása, különös 
tekintettel az épület homlokzat és a tető javítására, a kert fejlesztésére 
- Megoldások keresése a széttagoltság csökkentésére, a hatékonyság javítására, a működési engedélyekben 
szereplő feltételek és jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével és az önkormányzat által vállalt 
feltételek biztosításának szem előtt tartásával.  
 
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 (biztonsági kockázat), a villa tetőfedésének 
rossz állapota, folyamatos romlása  
- A Herrich-Kiss villa felújításával kapcsolatos és kertjében folyó munkálatok elhúzódása, az évtizedeken 
keresztül elhanyagolt kertben a fejlesztések során talált balesetveszélyes elemek, a balesetveszélyes kerítés 
- Alacsony bérezés. A kvalifikált munkatársak minőségi szakmai munkájának elismerésének hiánya (a takarító 
és a komplex, önálló szakmai munkát végző felsőfokú végzettségű szakalkalmazottak havi bére között csak 
nettó 5-10 ezer forint a különbség) erre megoldási lehetőségek keresése 
- Kis létszámú intézményként 1-1 munkatárs tartós kiesése, az üres álláshelyeink betöltésének tilalma 
veszélyezteti feladatellátásunkat. A tartóssá váló 30%-os létszámhiányt nem ellensúlyozza az állami 
támogatású 2 közfoglalkoztatott hely és nyári diákmunkások, továbbá az önkéntesek, diák közösségi 
szolgálatosok igénybe vétele.  
 
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, innovatív múzeumpedagógiai programok. 
- Együttműködés a kerületi önkormányzat munkatársaival, a kerület intézményeivel, különféle helyi és 
országos szervezetekkel (nyugdíjas, egyházi, öko, hagyományőrző, sport stb.) 
- A 70 fős Tomory Lajos Múzeum Baráti Kör és önkéntesek (pl. IKSZ), lehetőség szerint pályázati támogatással 
nyári diákmunkások/közfoglalkoztatottak bevonása 
- komplex programfejlesztések: előkészítés, szakmai: gyűjtés, nyilvántartás, rendszerezés, műtárgyvédelem, 
közzététel: poszt, publikáció, kiadvány, kiállítás, tv-műsor, múzeumpedagógiai és közművelődési program. 
Belsős, szakmai felelősökkel, teammunkában, külső forrás szerzésével. Évente 2 nagyobb, 2-6 kisebb pl. 
Eötvös program 
- Mivel rendezvényeink, kiállításaink és kiadványaink többségét magunk fejlesztjük, így 1-1 témát több 
korosztálynak és többféle módon is tudunk hasznosítani. Ezek élményszerű módon adnak át helytörténeti 
ismereteket, amit a szakemberek minden program esetében az adott korosztályhoz, csoportmérethez, 
programtípushoz igazítanak hosszúság és tartalom tekintetében. 
- A múzeumpedagógiai/múzeumandragógia programok többségéhez (a klasszikus rendezvényekkel 
ellentétben) némi anyag, minimális külső támogatás és a munkatársak nagyfokú kreativitása szükséges. 
 
I. MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:  

KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK; MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK;  
KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK, ONLINE FELÜLETEK; KUTATÓSZOLGÁLAT, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

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

III. DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK  
PÁLYÁZATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK  

 
Általános 
Budapest százezres XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre egyetlen önkormányzati fenntartású 
közgyűjteménye a Tomory Lajos Múzeum, amelyet 1956-ban Tomory Lajos iskolaigazgató alapított. 2018 óta 
önálló intézmény. A Tomory Lajos Múzeum feladata: látogatóját ráébreszteni a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc 
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– Pestszentimre történelmi, kulturális és közösségi értékeire. Célja, hogy ennek a közösségnek a múltját és 
identitását reprezentáló múzeumként tartsák számon. Kulturális örökségünk fontos elemeként a takarékos, 
környezetünket óvó szellemű gondolkodásra nevel. Kiemelt feladata, hogy – az épített mellett – természeti 
környezetünk megismerését és megőrzését is szolgálja. 

 A klasszikus múzeumi funkciók mellett az intézmény aktív és innovatív helyismereti és helytörténeti 
tudományos/szakmai bázis, komplex feladatvégzéssel.  

 Az önkormányzat helytörténeti és helyismereti kérdésekben rendszeres kutatómunkát végző és 
információszolgáltató háttérintézménye. 

 A pozitív településkép és a lokálpatriotizmus erősítése (önállóan és másokat támogatva). 

 A kerület kulturális, természeti és épített örökségének feltárása, bemutatása, megőrzésében való 
közreműködés, újító megoldások, a hozzáférés biztosítása minél szélesebb körnek. 

 Nyitott múzeum minden személy és közösség számára: a fizikai terek mellett a digitális térben is. 
Nyitott az együttgondolkodásra, együttműködésre. 

 Jó szakmai beágyazottság, országos elismertség. (Év kiállítása 2019, Családbarát 2020, Trianon 100) 

 A kerület speciális, nagyértékű ingó- és ingatlanvagyonának kezelői feladatellátása. Műtárgyvédelem 
és digitalizálás. 

 Kiállítóhelyek, kiállítások és műtárgyraktárak tekintetében belsőépítészettel, beruházással és 
kivitelezéssel foglalkozunk.  

 Komplex projekteket fejlesztünk. Sokat pályázunk, közreműködünk önkormányzati pályázatok 
társadalmasításában. 

 

Az intézmény a gyűjtés és nyilvántartás mellett állandó és időszaki kiállítások, hagyományos és digitális 
kiadványok készítésével, kutatószolgálattal és kutatómunkával foglalkozik. Kiemelten fontos tevékenysége a 
múzeumpedagógia, a helyismereti, helytörténeti és tudományos ismeretterjesztés minden korosztálynak.  
 
Az emberek szívesen támogatnak minket a legkülönfélébb módokon (műtárgyak, munka, információ, 
bútorok stb.) Nosztalgia, gyermekbarát programok és környezettudatosság.  
 
 

I. MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:  
A. KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK (Szf.: 910203):  

 

feladat 
költségvetésben 
tervezett összeg további források munkaóra 

2. Kötelező szakmai feladat Kiállítások működtetése 
kiállítások szakfeladat 910203 1 900 000 Ft   minden munkatárs 

1.5. Saját kiállítóhelyek jogszabály szerinti nyitva tartása, kötelezően 
hétvégén is! 2 helyszín, min. 4 óra (52x4x3 fő) minimum 1 szakmai 
ügyeletes, aki a fenti szakmai munkákat végzi az ügyeletben, és a 

látogató további szolgáltatást kaphat (anyagátvétel, gyűjtés, 
helytörténeti felvilágosítás, tárlatvezetés) 2 teremőr, ill. a 3 főből 1 lehet 

önkéntes - ebben minden munkatárs részt vesz 

302 óra /hónap kötelező nyitva tartás: 
50 hét, heti 5 nap (1 hétvégi nap), napi 4 
és 8 óra (12x5x50)= 3000 munkaóra/év                                                      
hétvégi pótlék: 2 helyszín, min. 4 óra 
(52x4x3 fő)= 624 munkaóra   
A Havanna 9. más konstrukcióban van 
nyitva, hogy olcsóbb legyen 

szöveg- és forgatókönyvírás, képek, tárgyak válogatása, kiállítóhely és kiállítás rendszeres karbantartása és felújítása, 
kiállítások berendezése, bontása (a többi munkát felsoroltuk az 1. pont alatt) 

Kossuth téri Pavilon min. 3 kiállítás, ismeretterjesztő 
ponyvák grafikai és nyomdaköltsége, megnyitó, 

kiadvány. Van már elkészült kiállítás, járvány alatt 
kívülről nézhetőeket csinálunk. 300 000 Ft 

NKA, MMA pályázatok, 
projektek, megbízások, 

szakmai sor 

240-480 
munkaóra/
év 

Mini kiállítások, ismeretterjesztő, szabadtéri ponyvák 
(kapacitástól és megrendeléstől függően 1-2) 100 000 Ft 

partnerekkel, 
megrendelésre, pályázatok 

1 ponyva-
sorozat 
min. 480 
munkaóra 
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HKV Látványraktár, Havanna. Kiállítások kötelező 
fenntartása, karbantartása, egyes részeinek cseréje 100 000 Ft   

192 
munkaóra/
év 

Művészeti kiállítások (+ Kondor kötelező fenntartás, 
egyedi biztosítási díjak, kölcsönzési költségek, egyéb) 400 000 Ft 

ha van máshonnan forrás, 
továbbiak 

240-300 
munkaóra/
év 

Múzeumsarok helytörténeti kiállítás teljes, 
közönségbarát felújítása (szakmai anyagok elkészültek) 
és Zala Tibor hagyaték kötelező bemutatása - világítás, 
teljes grafikai anyag, berendezési tárgyak, restaurálás  950 000 Ft 

NKA, támogatók, szakmai 
sor          

360 
munkaóra 

Szakmai háttértámogatás, tárgy- és installáció 
kölcsönzés, szállítás külső partnereknek: Nemcsics 

Emlékház, LKK Aeropark, Fonó Bunker Camp 50 000 Ft 
ha van rá külső pályázat, 

forrás 
32-480 
munkaóra 

 
Minőségbiztosítás: Hosszú távú kiállítási terv összeállítása 

Feladatok szakmai részletezése: 
Állandó kiállítások:  

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

A 2 legfontosabb kiállítóhelyünk egyikét:  
Herrich-Kiss villa vagy Múzeumsarok a korlátozások feloldása 

után azonnal kinyitjuk, teljes nyitva tartással  
heti 6 nap, 1 hétvégi nap   

folyamatos 

Herrich-Kiss villa és kertje 

Állandó kiállítások: Látványraktár és Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla 
a repülés vonzásában (művészeti, repülés és játéktörténet) 
Kondor-képek cseréje 3 havonta (felelős Szabó) 
A nagyveranda bútorzatának, kiállítási installációjának tervezése és 
megvalósítása. 
A nagyveranda, a kert és a konténerház használati rendjének kidolgozása az 
önkormányzat és más partnerek bevonásával. 
Buna Konstantin konténerház – Galéria elkészítése, kiállítótéri berendezése és 
üzemeltetése 
Megnyitók, marketing feladatok. 
Időszaki és tabló kiállítások szabadtéren és a nagyverandán  
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok kint és bent   
Együttműködő partnerek – befogadott programok (önkormányzat, anyakönyvi 
feladatok, szervezetek, intézmények stb.) 
Kutatószolgálat biztosítása helyben  
Helytörténeti pontok: családi vezetőfüzet/online játék készítése a látványraktár 
kiállításhoz 
Online játék készítése a Kondor kiállításhoz 

Törvény által előírt nyitva 
tartás 

ha végre nincs korlátozás és 
minden építkezés elkészült. 

K-P 10:00-18:00,  
Szo 14:00-18:00  

minimum 2 fő ügyeletes! 
 

I. félév  
építkezések elkészültéig 

látogatás csak előzetes 
bejelentkezéssel! 

 
 

 

Múzeumsarok – Szent Lőrinc stny. 2. - kiállítóhely 

Állandó kiállítások: 200 év emlékei – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből  
Tomory-terem: Különlegességek az oktatástörténet múltjából; Vizek és kövek: 
Válogatás Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből;  
Az állandó kiállítás és a kiállítóhely megújítása, Zala Tibor bemutatása, időszaki 
kiállítóhely kialakításának mérlegelése a nagyobb látogatóforgalom elérésére 
+ kisebb beltéri vendég és kirakati kiállítások bemutatása, különös tekintettel a 
kerületi és intézményi évfordulókra 
Családbarát helytörténeti pontok: helyismereti/helytörténeti felületek, 
informatikai eszközök fejlesztése, családi vezetőfüzet/felfedezőcsomag készítése 
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok szervezése és 
befogadása, felnőtt csapatépítő programok kidolgozása 
– a Kossuth téri Pavilon Galéria működtetéséhez háttér biztosítása 
Ügyfélszolgálat – helytörténeti felvilágosítás, anyagátvétel, szkennelés 

Törvény által előírt nyitva 
tartás, 

ha végre nincs korlátozás. 
K-Szo: 12-18 óra 

Egy fő látja el a Múzeumsarok 
és a Pavilon Galéria teremőri 

feladatait, hetente váltva 
aktuális ügyeleti helyét (a 

másik kiállítótérbe kérésre 
engedi be a látogatót.) 
Nyár, II. félév felújítási 

munkálatok   
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Havanna kiállítóhely és múzeumi foglalkoztató – Havanna u. 9. 

Kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken: Az Állami-teleptől a Havannáig (életmód) 
Buna Konstantin emlékkiállítás 
Állami lakótelep 100 – a kiállítás grafikai anyagának látogató/gyermekbarát 
átalakítása (kalandjátékos) 
Családbarát helytörténeti pontok: családi vezetőfüzet/online játék készítése 
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok 
költségkímélés szempontjából előzetes bejelentkezéssel 
Külső marketingfelületek felújítása 
Különféle szervezeteknek együttműködési megállapodás keretében 
hely/terem/szekrény használat biztosítása: 
a Múzeum Baráti köre, Civil zöldítők, Szeretve tanulni stb. 
Foglalkoztató: relaxációs tér, gyermekfoglalkozások, tárgyaló 

nyitva tartás és használat 
rendjének kidolgozása: 

február, március. 
A kiállítótér és a foglalkoztató 

eltérő rendben működik, mert 
a befogadott 

partnerszervezetek a 
szerződés szerinti 

idősávjukban önállóan 
használhatják a 
foglalkoztatót. 

 

 

Időszaki kiállítások 

Kossuth téri kiállítóhely (Pavilon Galéria) 
Terv: 3 saját kiállítás, ha lehet programok, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai 
foglalkozások szervezése 
Saját: 125 éves a polgári anyakönyvezés (jan- május Pápai), Bene Géza (máj – okt. 
Szabó), Mozik Pestszentlőrincen (okt. – dec.. Gábor) 

Nyitva tartásra ld. 
Múzeumsarok 

 

Együttműködés: 

AEROPARK – Il-18-as repüléstörténet kiállítás felújítása és karbantartása tavasz 

Nemcsics emlékház – koordináció és háttértámogatás egész évben 

Új tablókiállítások a település évfordulók jegyében – kapacitás függvényében –  
Szent Imre, 85 éve város Pestszentlőrinc 

Meglévő tablókiállítások minél több helyszínen való bemutatása, esetleges megújítása: pl. Szent Lőrinc 
Tervezett helyszínek: Múzeumsarok, Városháza, Bókay-kert, FSZEK ker. könyvtárai, iskolák, szabadtéri programok 

szabadtéri mobilkerítés kiállítások – kapacitás függvényében 

Tervezett új kiállítások: 3 időszaki kiállítás, 2 tablókiállítás, 3 művészeti kiállítás (Bene Géza, Zala Tibor, Buna 
Konstantin), – lehetőség szerint az így készített szöveges és képes anyagok egyéb formákban is felhasználjuk (pl. 
Facebook posztok, újságcikkek anyagaként),  
lehetőség szerint Látványraktár anyagának időszakos cseréje (múzeumpedagógusokkal egyeztetve) 

 
 

B. MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK (Szf.: 910204)  
 

feladat 
költségvetésben 
tervezett összeg további források munkaóra 

3. Kötelező szakmai feladat: Múzeumpedagógia  
(min. 100 alkalom) szakfeladat 910204 600 000 Ft   

ha be van 
töltve, akkor 
2,75 álláshely!  

Múzeumpedagógia: programfejlesztés és végrehajtás belső és külső igényre, pályázatok segítségével. A saját 
kiállítóterekben vagy külsős helyszínen: szakemberenként max. 3-4 féle/év új fejlesztés (a nyári és az iskolaidőben 

szervezett programfejlesztések egymásra épülnek) helytörténet, helyismeret, kulturális és természeti örökség 
népszerűsítése, azaz városmarketing. Ha sok foglalkozás van, akkor nincs idő fejlesztésre.  
A kiállítóterek méretei miatt az osztályoknak tartott foglalkozásokhoz min. 2 ember kell. 

Az éves programajánlóban meghirdetett tanév közbeni 
múzeumpedagógiai foglalkozások, pályázatok kerületi 
iskoláknak, óvodáknak a 3 saját kiállítótérben és külsős 

helyszíneken.  200 000 Ft 

szakmai sor, megrendelt 
programok pl. önkorm. 

pályázatokhoz 
400-700 
munkaóra 

Már kidolgozott szabadtéri programok: 56-os és egyéb 
séták, Havanna hetivásáros program gyerekeknek, 4 

féle (nyomtatás, anyagköltség még) 70 000 Ft  

csak 
foglalkozások 
szervezése 

Nyári szünidős, tábori programok (többféle, két hét 
saját, két hét napközis táboros + egyéb) 100 000 Ft pályázatok, szakmai sor 

640-700 
munkaóra 
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Eötvös-akadályverseny + 2 külsős szakember és 
partnerek 

 korábbi programfejlesztés, de teljesen online és 
szabadtéri formátumúvá kell alakítani a járvány miatt   

580 000 Ft (pályázati 
tám.) 600 munkaóra 

Eötvös program (7. osztályosok a Havanna 9-ben) - 
korábbi programfejlesztés! ősszel? 130 000 Ft 

ha lesz rá forrás, akkor 
kijárós  360 munkaóra 

Qr-kód vadászat szabadtéri helyismereti játék - idei 
megkezdett programfejlesztés   

800 000 Ft (pályázati 
tám.) 

300-500 
munkaóra 

Online, digitális játékok – megkezdett 
programfejlesztés folytatása, mivel a járványveszély 

miatt normál múzeumpedagógiát nem lehet 100 000 Ft (+ pály. tám.) szakmai sor   

 

4. Kötelező szakmai feladat: Múzeumandragógia 
szakfeladat 910204 100 000 Ft   

elsősorban a 
muzeológusok 

Múzeumandragógia: Ismeretterjesztő programok felnőtteknek: helytörténet, helyismeret, kulturális és természeti 
örökség népszerűsítése, azaz városmarketing. 

komplex évente max. 3, Előadások, túrák, tárlatvezetések szakemberenként évente 5-7. 

Tárlatvezetések a 3 kiállítóhelyen, megrendelésre 
csoportoknak, nyitvatartási időben meghirdetve     

meglévő 
kiállításokhoz 
csak a program 
ideje 

Vetített, képes helytörténeti előadások saját 
kiállítóhelyeken, külsős helyszíneken. 2 Konferencia 

jellegű, 2 sorozat megrendelésre (egyik a baráti körnek) 50 000 Ft 
ha külsős előadó, 

szakmai sor, pályázatok 

tartalomtól 
függően 20-100 
munkaóra/db 

Helytörténeti séták évente 2szer meghirdetve, 
egyébként megrendelésre, csoportoknak (gyalogos, 

buszos) 50 000 Ft   
fejlesztés 40-60 
munkaóra/db 

 

6. Rendezvények szakfeladat 910204 500 000 Ft     

Saját, alaptevékenységre épülő, másokkal együttműködve, befogadott, klasszikus kulturális. Teljes programkidolgozás 
és megvalósítástól a csak terembiztosításig. Külön marketing szervezési és ügyeleti feladatok! 

Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája 
Kóruspiknikkel, Szeptemberi Kóstoló + kerítés kiállítás a 

művészegyesülettel, Állami lakótelepi találkozó 350 000 Ft 

szakmai sor, partneri 
támogatások, 

önkéntesek, ksz-esek 

program 
mérettől 
függően  

Művészegyesülettel Artfair művészeti vásár, Bunker 
Camp 40-es évek bálja, Hollywood Tanács Bánky Vilma 

és magyar Oscar-díjasok. Traktor Majális. 100 000 Ft 
pályázatok, szakmai sor, 

partneri támogatások 

program 
méretétől 
függően 

Tomory-nap, helytörténeti konferencia, őszi 
helytörténeti nap, Szidónia napi kertünnep    szakmai sor    

Családi Napok, programok: Havanna Hetivásár, Villa és 
kert, kalandjáték a Havanna 9-ben, Keresd a Mikulást! 

stb. havi programok 50 000 Ft 

szakmai sor, külső 
támogatások, 

önkéntesek, ksz-esek 
 fejlesztés 20-60 
munkaóra/db 

Befogadott rendszeres klubok (Havanna 9., villa) baráti 
kör, civil zöldítők, illetve igény és kapacitás alapján       

Klasszikus kulturális programok igény és támogatási 
lehetőségek szerint, a verandán lakossági elérésre 

legalább havi 1 ingyenes   

csak támogatásokból és 
bevételekből, 

önkéntesek, ksz-esek 
 most nincs rá 
ember 

Rendezvényhelyszínként (elsősorban a veranda és a 
villakert) – az ügyeleti rend, használati és bérbeadási 

szabályok kidolgozása, egyeztetések   

esküvői szertartások, 
zártkörű rendezvények? 

Pályázat alapján civil 
szervezetek? 

ügyelet 
biztosítása, 
belsős 
munkatárs 

 Partnerségben: Értéktár Bizottsággal, Civil Zöldítőkkel 
kerti és öko, Túraszervezőkkel 3 helyi gyalogos és 

kerékpáros túra, Baráti társasággal: havi klub,  partneri támogatások 

 program 
méretétől 
függően 
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karácsony, ismeretterjesztő előadássorozat, más 
nyugdíjas klubbal moziklub, kerti programok.  

A teljesség igénye nélkül. 

 
Feladatok szakmai részletezése: 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK:   

A programok, foglalkozások valamennyi kerületi oktatási intézmény számára ingyenesek  
Rendszeresen felülvizsgált és frissített múzeumpedagógiai ajánló (füzet, honlap elem) 
Elektronikus kérdőívek 
online, digitális tartalomfejlesztések - Kondor  
2020/21 tanév A járványhelyzet miatt nincs klasszikus kínálat, csak 4 féle szabadtéri 
foglalkozást hirdettünk meg! 
2021/22 tanévre új múzeumpedagógiai kínálat készítése. 

I. félév csak 
szabadtéri, és 

online meghirdetés 
II. félév normál 

Tervezett programhelyszínek: Havanna 9., Múzeumsarok, Herrich-Kiss villa, külső helyszínek 
(iskolák, óvodák, kerületi intézmények, szabad terek pl. Kossuth tér) 

2020/21 tanév csak 
szabadtér! 

Kiemelt programok  

 „Ekevasba fogott madárszárny” Kondor Béla-kiállítás - művészeti múzeumpedagógiai 
foglalkozások a Herrich-Kiss villában 
Elsősorban általános iskolásoknak, de igény szerint más korcsoportoknak is. 

II. félév? 
 

Egyedi összeállítású, külön egyeztetett, több osztályt érintő programok szervezése igény szerint 

Nyári tábor szervezése és lebonyolítása 
saját és a kerületi napközis tábor számára biztosított programok  
Tanösvény megvalósítása a villa kertjében - Napközis tábori csoportok befogadása 

2x1 hetes saját,  
min. 10 alk. napk.t. 

augusztus végéig  

Az alábbi múzeumpedagógiai fejlesztések a nagyközönség számára is ingyenesen elérhetőek 
lesznek járványhelyzet esetén: 

 

Eötvös-pályázat - Akadályverseny: megismertetni a diákokkal egy méltán elismert tudós 
életútját, megmutatni, milyen kapcsolata volt Eötvösnek Pestszentlőrinccel, illetve 
élményszerűbbé tenni a természettudományokat, a fizikát.  
2020-ban a járványhelyzet miatt ezt a programunkat el kellett halasztanunk.  
2021-ben a pályázati háttér miatt mindenképpen meg kell tartanunk valamilyen formában   
Helyszín: Kossuth tér, Eötvös parktól az Eötvös iskoláig 
7 - 8. osztályos diákoknak + családoknak 
járványhelyzetes verzió: önállóan, csapatokban végigjárható állomások kialakítása, a verseny 
időtartama 2 hét   

május 

Rendhagyó helytörténeti vetélkedő iskolásoknak/családoknak/felnőtteknek  
QR kód vadászat a kerületben – információk szerteszét. Helytörténeti és helyismereti 
információk QR-kódok mögé rejtése a város több pontján, külsősök és partnerek bevonásával.  

április-június 

online, digitális múzeumpedagógia – 1956, Kondor (plusz a családbarát helytörténeti pontok ld. 
lejjebb)  

 

MÚZEUMANDRAGÓGIA, CSALÁDI ÉS FELNŐTT HELYTÖRTÉNETI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK  

Kiállítás megnyitók, előadások, emléknapok (Tomory és az Őszi), könyvbemutatók, egyéb 
szakmai programok nyugdíjasoknak, csoportoknak (ld. részletes)  
TLMBT, baráti találkozók, Rózsa Nyugdíjas Klub (helytörténeti előadások)  
Múzeum+ (művészettörténeti és komplex programok Kondor Béla és más helyi alkotók 
munkásságának bemutatására) Lehetőség szerint nyitás a művészetterápia irányába 
Múzeum Klub - ha van pályázati forrás, klasszikus, kulturális rendezvények  

min. 20 alk. 
2. félév? 

amit 
megrendezhetünk 

és ahol 

Több generációnak szóló programok a Herrich-Kiss villában és kertjében.  
Beporzók Napja, Föld Napja, Családi töltődő, Kerítés kiállítás, Szidónia Napi kertünnep (kültéri 
programok), Artfair (beltér) 

4-5 alk. 

Országos rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás  
Idegenvezetők Világnapja, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökségnapok, 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 

? 
amit 

megrendeznek 

Hétvégi szabadtéri rendezvények komplex programja és lebonyolítása 
Traktor Majális, Havanna Napok, Angyalkert 

? amit 
megrendeznek 

Nyári művésztelep, mikro programok, teraszon befogadott programok, kertbe befogadott 
programok -  építkezésektől és járvány-intézkedésektől függően 

egyeztetés alatt 
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Értéktár Bizottság szabadtéri táblaavatók, programok amikortól lehet 

Havanna Hetivásár szabadtéri programok tervezve március-október havi 1 alkalom, Zöldítőkkel 
partnerségben 

amikortól lehet  

Helytörténeti séták szervezése (Települési Értéktár, Fezosport, igény szerint vezetőt adunk), 
Séta applikáció népszerűsítése programokkal (pl. QR kód, Facebook posztok) 

 

Helytörténeti klub – helytörténeti sorozat – kerekasztal beszélgetések, egyenlőre online és 
podcast formában (saját szakemberek, esetleg meghívott vendég 3-5 fő) 

havonta 1 utolsó 
szerda 

Családbarát helytörténeti pontok: családi vezetőfüzet/online játék készítése 
Tematika, tesztelés, fejlesztés Állami lakótelep 100, a Múzeumsarok településtörténet, villa 
Látványraktár, Szent Imre és Szent Lőrinc 

egész évben 

Felnőtt csapatépítő program kidolgozása a Múzeumsarok kiállítóhelyre – kapacitás 
függvényében 

 

Nemcsics emlékház kiállítás megnyitói és kulturális programjai  

 
Nagyközönség számára meghirdetett vagy diákok számára biztosított egyedi rendezvények részletesen: 
Az Igazgató mint felelős megnevezése esetén a program megvalósításához minden munkatárs szükséges 

Dátum: Program: Helyszín: Felelős: 

folyamatos TLMBT előadások, egyéb csoportok igény szerint 
(családsegítő, nyugdíjasok, helytörténeti kör stb.)  

változó Pápai 

folyamatos Családi múzeumi délután tárlatvezetéssel és játékkal 
(Látványraktár, Kondor-kiállítás) nyártól 2-3 havonta 

Herrich-Kiss villa Szabó Mayer  

igény szerint Mama, nézd! – Tárlatvezetés szülőknek egy évesnél 
kisebb gyermekkel II. félév 2-3 havonta  

 Herrich-Kiss villa Szabó Mayer  

folyamatos Helytörténeti klub – online beharangozó január 27. 
február 24. Bánky Vilma Hollywood tanáccsal 

Youtube csatorna, 
Facebook 

Pápai 
Gábor 

    

február 16. Valentin napi túra ?   

február 
március 

Buna Konstantin emlékkiállítás megnyitója? Havanna 9. igazgató 

március 6. 
április 24. 

Beporzók Napja  
Családi ökonap a villakertben 
a Civil Zöldítők Egyesülettel együttműködve 

a villa kertje Mayer, + 2 szakmai 
munkatárs + CZE 

önkéntesei 

 Nagyveranda megnyitója ? Herrich-Kiss villa igazgató 

április SOFI Húsvéti program ? SOFI Mayer+ minden 
munkatárs 

április  
május 

QR kód vadászat  A kerületben Mayer + 3 szakmai 
munkatárs 

április tavaszi helytörténeti túra Pestszentimrén  csak segítség 

május 1. Traktor Majális a villakertben ? Herrich-Kiss villa igazgató 

május 14. Tomory-nap előadások (várostörténet) Herrich-Kiss villa Pápai 

május Eötvös akadályverseny  Kossuth tér Mayer 

május Múzeumok Majálisa ? MNM kertje  

május  Bene Géza kiállítás megnyitó? Pavilon Galéria Szabó 

május Buna Konstantin konténerház megnyitó? Herrich-Kiss villa igazgató 

május vége Angyalkert – kerületi óvodások ? Bókay-kert Mayer 

május vége Urbitális - helytörténeti séta – Lónyaytelep  Heilauf 

 Bókay biciklitúra kísérőprogram ?  Heilauf 

május-aug. Töltődő - öko babamama program (a Civil Zöldítők 
Egyesület együttműködésével) ökoporgram 
nyugdíjasoknak igény szerint, ökoklub 

Herrich-Kiss villa Mayer 

Június 21-25 
Augusztus 
23-27 
 

Helytörténeti tábor szervezése (1-1 hét) 
8-12 éves gyerekek 
A táborban a felfedezéses tanulás módszereivel 
kötetlen, játékos, formában dolgozunk fel egy-egy 
témát 

Múzeumsarok, 
Havanna, 

Herrich-Kiss villa 

Mayer, Szabó,+ egy 
szakmai munkatárs 
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június Múzeumok Éjszakája? 
‘40-es évek buli a kertben Bunker Camp 
együttműködve vagy kórustalálkozó 

Herrich-Kiss villa + 
kert 

igazgató 

július 
augusztus 

Kerületi napközis tábor – Keretein belül 1-1 héten 
múzeumpedagógiai foglalkozások biztosítása 

Herrich-Kiss villa + 
kert 

Mayer + Szabó+ 
nyári diákmunkások 

 Egyéb nyári szabadtéri programokhoz csatlakozás 
igény és lehetőségek szerint 

Herrich-Kiss villa + 
kert 

 

 Magyar Oscar-díjasok, vendégkiállítás Herrich-Kiss villa Gábor 

szeptember  Pestszentlőrinci helytörténeti túra  Pestszentlőrinc 
Kossuth tér 

Heilauf  

szeptember Művészegyesület kerítés kiállítás + családi 
múzeumpedagógiai program  

Herrich-Kiss villa + 
kert 

igazgató 

szeptember 
közepe 

Az Állami lakótelep 100 egykori lakóinak baráti 
találkozója? könyvbemutató? 

KBKH igazgató 

szept. 18-
19. 
 

Kulturális örökségnapok - helytörténeti séta  
téma: kerületi templomok, a villafejlesztések 
bemutatása 
Nemcsics Antal műterem látogatás 

 Heilauf  

 Egyéb őszi szabadtéri programokhoz csatlakozás igény 
és lehetőségek szerint 

  

október 
vége 

56-os séta – Felfedező füzettel vezetett séta a 
kerületben a forradalom emlékére 

Pestszentlőrinc Mayer 

november  Helytörténeti program (előadások) – Téma: 
városévfordulók és Szent Imre  

Herrich-Kiss villa Pápai 

nov. 28. Láttam a Mikulást – Túra (FezoSport) 
Pestszentlőrincen 

Herrich-Kiss villa  Heilauf 

december Tomory Artfair – művészeti vásár Művészegyesülettel Herrich-Kiss villa Szabó 

december SOFI karácsonyi program SOFI Mayer+ összes 
szakmai és technikai 

munkatárs 

 
 

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

feladat 
költségvetésben 
tervezett összeg további források munkaóra 

5. Kiadványok, közzététel (+digitális felületek) kiadványok 
szakfeladat 910202 450 000 Ft     

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 

Rendszeres, helytörténeti, helyismereti és a múzeum 
anyagát bemutató képes Facebook posztok 

 (szakmai munkatársanként min. heti 1)     
posztonként 1-4 
munkaóra 

helytörténeti, helyismereti és a Múzeum anyagát bemutató 
képes népszerűsítő írások, kisebb, nagyobb tanulmányok 
(szakmai munkatársanként évi 2-8), saját honlapra, egyéb 

helyi kiadványokba, megrendelésre (kutatónap terv alapján, 
ha van rá kapacitás)     

8-120 
munkaóra/db 
mérettől függően 

nagy évfordulós kiadványok  
 

int. Költségvetésben csak a tördelés, sajtó alá rendezés, 
nyelvi lektor, max. évente 1. 200 000 Ft 

kinyomtatni csak 
akkor, ha lesz 
valahonnan 
pályázati tám,   
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egyébként digitális 
verzió 

Saját honlap fejlesztése, meglévő oldalak karbantartása 
(2020 áthúzódó és folyamatos) 250 000 Ft 

750 000 Ft 
(pályázati tám) 

heti 8-16 
munkaóra a 
fenntartás, 
karbantartás 

Helytörténeti gyermekkönyv újrakiadásának előkészítése   
csak ha lesz rá 

támogatás 120 munkaóra 

Helytörténeti filmek, podcastok, helyi tv - kapacitástól és 
igénytől függően, havonta 1   

 helytörténeti 
pontok   

Szakmai háttértámogatás: kiadványok, kéziratok gondozása, 
szakmai lektorálás cikkektől a kötetekig, értékvédelmi 

tanulmány   

helyi sajtó 
ingyenes. Egész 

kötetek pályázatra 
vagy 

megrendelésre. mérettől függ 

 

Feladatok szakmai részletezése: 
Saját kiadványok (csak a kézirat/pdf elkészítése, amíg forrás nincs nyomtatásra) 

- Villatelep-Szemeretelep-Erzsébettelep kötet 
- Állami lakótelep története (Trianonhoz) 

 
Pápai 

Heilauf 

Füzetek: Villatörténet, Traktor Majális kiadvány - kapacitástól függően  

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

muzeológusok, 
adattáros, 

múzeumpedagógus 

Meghívók, szórólapok, plakátok, programajánlók, emléklapok, feladatlapok készítése igény szerint 

Gondozott kiadványok: Szentimretelepi iskola-Szalay, Szemeretelep-Scharek – kapacitástól 
függően 

 

  

Digitális tartalomfejlesztés, online felületek:  

Virtuális kiállítások megvalósítása és közzététele a honlapon. (Évfordulók, Hely- és 
légiforgalom történet Budapest 18. kerületében) 
Honlap fejlesztés 

pály. határidő 
május 10! 

- MúzeumDigitár havi 1 db történeti fénykép feltöltése  
- 18kerhazjegyzek.hu és 18kerterkepen.hu honlap fejlesztése, ajánló tanulmányok – 
kapacitástól függően  

Pápai 

– MúzeumDigitár tárgyi és képeslap gyűjtemény (30 tétel közzététele fotóval),  
- honlapra képes összefoglaló Mozik Pestszentlőrincen (szept.) 

Gábor 

- Facebook feltöltések koordinációja, Instagram felület kezelése, hírlevelek rendszeres kiküldése 
(negyedévente) 

Mayer 

 

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

feladat 
költségvetésben 
tervezett összeg további források munkaóra 

1.4. Kutatószolgálat, szakértői tevékenység (Szakkönyv 
és folyóirat beszerzés, fotójegyek, 
dokumentummásolatok, jogdíjak) 

információszolgáltatás, háttérkutatás a saját és más 
forrásőrző intézményekben - fenntartónak, sajtónak, 

magánszemélyeknek stb. 50 000 Ft 

projektek, 
megbízások, 

együttműködések 

heti 16-144 
munkaóra 
muzeológusok, 
adattáros, 
múzeumpedagógus 

 
2021 Kutatószolgálat, együttműködések 
Kutatószolgálat (helyben, telefonon, levélben, postán és interneten) 

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

Programok/kiállítások/kiadványok miatt együttműködés (Önkormányzat, KBKHI, óvodák, szociális intézmények, civil 
szervezetek, egyházak, sportegyesületek, éttermek, kerületi könyvtárak), Rózsa Nyugdíjas Klub, FezoSport, CAMP, 
Közbigyó, XVIII. kerületi Művészegyesület, Civil Zöldítők, Bókay-kert 

Helyi Értéktár Bizottság (önálló feladattervének megvalósításában közreműködés, technikai lebonyolítás) 

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

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

Részvétel kiállítások megnyitóin, előadások tartása szakmai konferenciákon 

Helytörténeti vetélkedők, művészeti pályázatok zsűrijében való közreműködés igény szerint 

Éves statisztikák beküldése, múzeum szakmai oldalak feltöltése 

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

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

Együttműködés országos múzeumokkal: Néprajzi M., Közlekedési M., Földrajzi Múzeum, PIM, SzM – Magyar Nemzeti 
Galéria, Szentendrei Skanzen, BTM, Miskolci Herman Ottó Múzeum, Székelyudvarhelyi Múzeum  
budapesti helytörténeti gyűjteményekkel (pl. Kispesti HGY, Ferencvárosi HGY),  
egyéb intézményekkel: ELTE, Aeropark (LKK), OSZK; MRT 
szakmai szervezetekkel: MAMUTT, Pulszky, BHT, MMA, MOKK, Honismereti Szövetség, VMSZ 

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

Kiállítások kölcsönzése (VMSZ adatbázis alapján) 

Kiállításokhoz installáció, vitrinek kölcsönzése (Pl. KBKHI) 

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

Kutatási együttműködés: a Trianon 100 kutatócsoport, nagyháború blog 

 
Egyéni kutatási tervek  Egyéni munkatervekben! kutatási programok száma 

 
 

II. MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK 
 

feladat 
költségvetésben 
tervezett összeg további források munkaóra 

1.Kötelező feladat Múzeumi alaptevékenység - 
szakfeladat 910201 1 100 000 Ft   

műtárgyvédelmi 
munkatárs, 
muzeológusok, 
adattáros, 
informatikus 
havonta 576-2304 
munkaóra 

az önkormányzati műtárgy- és adatvagyon kezelése, gyarapítása, hozzáférhetőségének biztosítása 

A. Állománygyarapítás (árverések, adományok, 
vásárlások, terepmunka, levéltári kutatás, fotózások) 
tárgyak, dokumentumok, fotók, oral history, internet, 

épített és kulturális örökség,  
magánszemélyek, közintézmények, szervezetek, 

hagyatékok sos leletmentés 300 000 Ft 

NKA közgyűjtemények k, 
magánadományok, állami 

vagyonkezelő, szakmai sor, 
megbízások 

heti 56-144 
munkaóra 

B. Állományvédelem, rendszerezés (restaurálás, 
tisztítás, csomagolás, szállítás, kölcsönzés) dobozok, 
csomagolóanyag, tasakok, anyagok és vegyszerek, 

tárolók, polcok, riasztó- és légkondicionáló, műszerek 500 000 Ft 

NKA közgyűjtemények k, 
EMMI, szakmai sor, 

együttműködések, ingyenes 
továbbképzések heti 16-144 
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C. Nyilvántartás, revízió, digitalizálás (informatikai 
eszközök, nyilvántartó programok, szerver, felhő és 

tárhely, fényképezőgépek és szkenner)  
Muzeumdigitár éves díj 250 000 Ft 

szakmai pályázatok, 
együttműködések heti 56-144 

 
2021 általános feladatok (minőségbiztosítás): a kezelt gyűjteményekre egyedi szakmai munkalapok 
készítése, az egyes gyűjteményeket kezelők éves munkaterveinek összeállítása a munkalapokon (tárgyi, 
képzőművészeti, dokumentum, könyvtár, fotó, adattár), az egyedi munkatervek, munkafolyamatok, 
beszerzési igények összehangolása, feladategyeztetések kéthavonta külön munkaértekezleten, a 
feladatvégzésbe bevont nyári diákmunkások, önkéntesek felkészítése, betanítása, feladatkiadás és 
ellenőrzés, a különféle stratégiák összehangolása, frissítése, megismerése  

 
Feladatok szakmai részletezése: 

A. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS (Szf.: 910201) 

Kerületi kiadványok célzott gyűjtése: sajtóanyag elektronikus, PDF formátumúak is, plakátok, aprónyomtatványok, 

helyi lapok, kerületi meghívók és szórólapok gyűjtése  

Szükség szerint külső helyszíneken anyagáttekintés, válogatás, átvétel, leletmentés 

Kiemelten gyűjtött tárgyi és dokumentum anyag: gyermekkor és életmód, légiforgalom, képzőművészet 
Egyedi vétel, ajándékozás, csere, letét, digitális másolatok készítése, anyagátvétel, fotózások, listák összeállítása, 
szállítások egyeztetése 

Adományok: önkormányzati, kerületi intézmények, cégek, magánszemélyek felajánlásai - kisebb átvételek 
kiemelt téma a helyi képzőművészet 

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

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

Fotó és szkennelt anyagok gyűjtése:  
Kerületi fotózások – hosszabb távú fotózási terv összeállítása (Pápai) 

Kerülethez kapcsolódó archív vegyes esemény- és épületfotó vásárlása – terv Hoós Jenő 

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

Lehetőség szerint interjúk készítése (csak ha van rá kapacitás) 

 
B. ÁLLOMÁNYVÉDELEM (Szf: 910201)  

Feladat Felelős 

Kiemelt feladatok 
- Kondor sétány 10 alatti raktárak állományának átnézése, válogatása, csomagolása és 
költöztetése 
- Villa raktárak és bútorok ki- és átalakítása, raktárak rendezése, új tároló fémszekrények 
helyének kialakítása 
- A Zala Tibor állomány megfelelő elhelyezése 
- képzőművészeti raktár-fémrácsok felszerelése képzőművészeti alkotások szakszerű 
tárolásához 
- A régi könyvgyűjtemény üveges szekrényben való elhelyezése 
- Papíralapú fotóállomány áthelyezése megfelelő tároló eszközökbe 

Szegediné 
minden munkatárs 

egyéni 
feladattervek 

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

Szegediné 
irányításával több 

munkatárs 

Képzőművészeti anyag, különösen a nagy értékű kölcsönzött anyag kezelése, biztosítás kötés, 
szállítás koordinálás, restaurálások kísérése, elhelyezése 
A Kondor szoba műtárgykörnyezeti paramétereinek folyamatos figyelemmel kísérése 

Szabó 
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A saját gyűjtemények tárolási feladatainak, igényeinek, az ehhez szükséges eszközök és 
anyagok listájának összegyűjtése, az igények jelzése és egyeztetése a külön szakmai 
egyeztetéseken 

az egyes 
gyűjtemények 

kezelői 

 Szükség esetén eszköz és bútor beszerzések, külső szakember (restaurátor) bevonása  

Savmentes papír, tároló dobozok stb. beszerzése Szükség szerint 

Szállításhoz csomagolóanyagok beszerzése (pufi fólia, dobozok)  Szükség szerint 

  

Az alábbi feladatok kapacitás függvényében, diákmunkások, önkéntesek, közfoglalkoztatottak 
bevonásával! 

 

Gyarapodási anyag kezelése Gábor 

Sajtó- és plakátanyag: a beérkezők megfelelő elhelyezése  Szegediné 

Papíralapú fotóállomány áthelyezése megfelelő tároló eszközökbe  Pápai 

Eredeti dokumentumok savmentes tartóban való elhelyezése  

Tárgyi anyag csomagolása, tisztítása, megfelelő raktári elhelyezése   
kiállításra, kölcsönzésre előkészítés, új anyag esetében raktári elhelyezés előtt 

Szegediné, Gábor 

Tárgyfotózás (pénz függvényében fotósarok kialakítása) Gábor 

Raktárrendezések  

Kiállított műtárgyak rendszeres tisztítása éves terv szerint Gábor 

Digitalizálás belső továbbképzés, egységes paraméterek  

CD-anyag digitalizálása, tárolása Pápai, Varga 

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

Digitális gyűjtemények  

 
C. RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS – (Szf.: 910201) 

  

Az előírásoknak megfelelő múzeumi nyilvántartások folyamatos vezetése, költözés 
befejezése után teljes állományrevízió 
elektronikus nyilvántartások napi vezetése, Múzeumdigitár feltöltése, nyilvántartások 
kinyomtatása, fotózások nyilvántartásokhoz 

gyűjtemény 
felelősök 

Az alábbi feladatok kapacitás függvényében, diákmunkások, önkéntesek, közfoglalkoztatottak 
bevonásával! 

 

Gyarapodás: komplex állományok kezelése 
Tárgyi gyűjtemény: a Légiforgalmi különgyűjtemény feldolgozásának befejezése, a textiltár 
feldolgozásának megkezdése, Múzeumdigitár anyagfeltöltés   
Kölcsönzések nyilvántartása, Letéti napló, MúzeumDigitár koordinálás 

Gábor 

Könyvtár – kézikönyvtár rendezésének befejezése, CD, DVD, Fotótár: digitális állomány 
rendszerezése, nyilvántartása, Múzeumdigitár anyagfeltöltés 

Pápai  

Képzőművészeti, művészettörténeti anyag leltározása és revíziója, beérkező Zala Tibor anyag 
leltározása, Múzeumdigitár anyagfeltöltés 

Szabó  

Adattár, dokumentumtár kezelése  

Plakáttár, térképtár revíziója az év első felében. 
Sajtóanyag rendezése 

Szegediné  

Kölcsönzött és kölcsön adott anyagok, tárgyak fotózása Gábor, Pápai 

Informatikai eszközök beszerzése, lehetőség szerint pályázatok keresése  
(szerverbővítés?) 

Varga 

Fotósarok kialakítása, eszközbeszerzés  pályázat? 

 

III. TECHNIKAI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, PÁLYÁZATOK, ELLENŐRZÉSI FELADATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK  
 

Szakmai ellenőrzési és beszámolási feladatok  

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

 

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 Tamás 

Múzeumpedagógiai programok és önkéntesek adminisztrációja,  
Facebook megjelenések adminisztrációja 

Igh. 

Múzeumszakmai oldalak adatainak ellenőrzése  

Állami Vagyonkezelő jelentés (Zala Tibor), Buna Konstantin beszámoló Szabó Zsófia 

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

Balogh Éva  

 
 

Pályázatok és támogatások (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) 

NKA Ismeretterjesztő, program pályázatok:  
Eötvös akadályverseny (partnerek könyvtár, civil szervezetek) 
QR kód vadászat a kerületben (Rendhagyó helytörténeti verseny általános 
iskolásoknak és családoknak) 

I. félév 
580 000 Ft 
800 000 Ft 

NKA Ismeretterjesztő: Tanösvény kialakítása a villakertben Civil Zöldítők, Bókay-
iskolával partnerségben 

Augusztusig 
1 250 000 Ft 

NKA közgyűjteményi, honlapfejlesztési p.: Virtuális kiállítások megvalósítása és 
közzététele a honlapon. (Évfordulók, Hely- és légiforgalom történet Budapest 18. 
kerületében.) 

Igh. 
Márciusig! 
750 000 Ft 

NKA közgyűjteményi, műtárgybeszerzési p.: Bene Géza p. megvalósítása: kiállítás, 
gyerek és felnőtt programok 

I. félév Szabó 

NKA közgyűjteményi, műtárgyvédelmi p.: Zala Tibor anyag fém tároló szekrény 400 000 Ft 

Helytörténeti pontok megvalósítása és élőtörténelmes kisfilmek elkészítése.– 
önkormányzati pályázat, mint közreműködő megvalósítók, koordinátor Ódor Katalin, 
a hagyományőrzőkkel 

2,7 M 

Önkormányzati szakmai keret (nyári táborok, Havanna hetivásár programok, 
műtárgyvédelem és műtárgybeszerzések, nagyveranda kulturális) 

2,5 M 

Buna Konstantin támogatások felhasználása és éves beszámolók készítése! 33 M Ft  

Kulturális Közfoglalkoztatási Program: február végéig élő, a továbbira már pályáztunk 2 fő 

Nyári Diákmunka program: mindenképpen tervezzük, ha kiírják max. 3 fő 

Köszönjük Magyarország! szervezői kapacitás függvényében, ha megnyithatunk jelenleg nincs rá ember 

További pályázatok keresése: NKA, EMMI, MMA, uniós, helyi közalapítványi, MOKK 
stb. kiírások figyelése  
írása (kapacitás és a pályázat fontosságának mérlegelésével, elsősorban 2022-re) 

Varga Tamás,  
beadási döntés szakmai 

team és önk. engedély  

Pályázatok fenntartása: Kubinyi, Járásszékhely, Családbarát  

Támogatók keresése, 1%-os kampány Igazgató, Igh. 

Önkéntesek szervezése (középiskolások, felnőttek terv komplex program kialakítása – 
utóbbi idő és kapacitás függvényében) 

Igh. 

  

Szakmai továbbképzések:  
1. éves továbbképzési terv szerint (költségvetésben terveztünk rá pénzt) – 3 fő 
szakmai továbbképzés (2 rövidebb, 1 több féléves) 
bár a továbbképzési tervben terveztük és szükséges lenne, jelen létszám-helyzetben a 
gyűjteménykezelő muzeológusok múzeumi továbbképzésére a feladatellátás 
veszélyeztetése miatt nincs mód 

Szabó Zsófia 
művészetterapeuta 

képzés folytatása 
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2. Belső tudásmegosztás – lehetőség szerint 2 alkalom 

Szakmai konferenciák figyelése, részvétel - minden szakember legalább évi 1 
alkalommal! 
szakmai tanulmányutak: (pl. Pesterzsébeti Múzeum, X. ker. HGy) 
egyéni és csoportos, utóbbi csapatépítő jelleggel, évente legalább 1! 

ahogy a napi feladatok 
engedik, egyéni 

munkatervekben 

 
A. 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 

 
B. MŰKÖDÉSI HELYSZÍNEK, KARBANTARTÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK, KERETSZERZŐDÉSEK 

 felelős 

Kiemelt feladat – a Herrich-Kiss villába való költözés befejezése a Kondor 10-ből 
Csomagolás és szállítás (9-10. kör), szállítás szervezése 
új raktári elhelyezés, kiegészítő tároló elemek beszerzése szükség szerint  
Raktárhelyiségek bútorzatának szét- és összeszerelése 
A maradék kistárgyi, dokumentum, adattári- és fotótári állomány össze- és kicsomagolása, 
elhelyezése  

Szegediné 
Minden munkatárs 

egész évben 

Herrich-Kiss villa főépület 
Raktárak, irodák kialakításának befejezése, végleges rend kialakítása, a revízió megkezdése 
A teljes megnyitás előtt a közösségi terek javítófestése 
Villámvédelem? - Városgazda 
Forrás keresése a tetőjavításra és az épület hátsó teraszrészének felújítására 
Herrich-Kiss villa nagyveranda kisebb javítási feladatok (épületbe vezető nyílászárók) 
berendezés, installációs szerkezet kitalálása és megvalósítása, az épületrész tisztítása és 
karbantartása alpinistával, déli oldali árnyékolás, hő- és fényvédelem, menekülési útvonalak 
Kisveranda felújítása? környezetrendezési feladatok 

I. félév 

Herrich-Kiss villa kert  
Kerttervek véglegesítése I. negyedév 
Balesetveszély elhárítása: a nagyméretű derítőakna megszüntetése 
A kert fémkeresős átnézése a további balesetveszélyes helyek felderítésére 
A Nagyveranda környezetének rendezése, út kialakítása január 
A kert rendezése, fejlesztése (pályázati támogatásokból), augusztusig 
Hátsó, különálló tároló épület használhatóvá tétele (ha van rá pénz)  
A kerti bútorzat tárolásának hosszú távú megoldása (ha van rá pénz) 
Kút javítása, hátsó kertben elásott sitt anyag feltárása (ha van rá pénz) 

I. félév 
igazgató 

Herrich-Kiss villa Buna Konstantin konténerház 
Építési tervek véglegesítése, Containex-es szerződés véglegesítése január 
építési engedély megszerzése, alapozás, az épület létrehozása 
berendezése? erre forrás?, és üzemeltetése 

I. félév 
igazgató 

Révay Sándorral 

Múzeumsarok – elektromos és kiállítóhely megújítási szerelési/festési/karbantartási 
feladatok, a portál felújítása  

II. félév  
utóbbi karbantartó 

Képzőművészeti raktár – a raktár felújítása és a nagy értékű műtárgyállomány fogadására 
alkalmassá tétele 

Szegediné 
Január-február 

Havanna 9. – kamerarendszer felszerelése, rácsok javítása, előkert rendezése I. félév 

Folyamatos feladatok  

A gyűjtemény saját működési helyszínei Minden munkatárs 
10 épület 
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Főépület (Herrich-Kiss villa), Múzeumsarok, Havanna kiállítóhely és Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató, Kossuth téri kiállítóhely, külső nagyraktár, külső átmeneti raktár; Baross u.-i 
képzőművészeti raktár, Havanna Hetivásár üzlethelyiség, 
költözés előtt álló raktárak (Kondor stny. 10.), 

ebből 4 helyszínen 
kell biztosítani az 

törvényszerinti 
nyitva tartást 

hétvégén is és a 
folyamatos szakmai 

ügyeletet 

Családbarát feltételeknek való megfelelés műszaki feladatai (pelenkázó, stb.) Igh. 

Kihelyezett programok, kiállítások műszaki feladatai min. 10 helyszínen 
Szegediné, Varga 

Aeropark IL-18: repüléstörténeti kiállítás ellenőrzése, karbantartása, frissítése 
Nemcsics emlékház: ellenőrzése, az emlékház karbantartásában, működtetésében szakmai 
tanácsadás és segítség 
csak ha huzamosabb tartózkodásra alkalmas hőmérséklet van 

igazgató 
Szegediné, Varga 

nyitás előtt I. félév, 
Nemcsics 

kiállítások előtt is 

Anyaggyűjtés külső helyszíneken: kutatás, anyaggyűjtés, fotózások Minden szakmai 
munkatárs 

Kiállítóhelyi bútorzat bontása és építése  Szegediné, Varga 

Karbantartási feladatok: beázások, helyiségek karbantartásának és az informatikai 
rendszereknek a figyelemmel kísérése, javíttatása, kamerarendszer folyamatos 
működésének biztosítása, ellenőrzése, kódok és kulcsok figyelemmel kísérése  
Pavilon Galéria és Kondor-szoba minden kiállítás utáni festése, javítása 

Szegediné, Varga 

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

Szegediné, Varga 
az óraállások 

havonta stb. 9 
épületben! 

A Herrich-Kiss villa kertjének folyamatos karbantartása/kezelése/balesetmentesítése 
 (5000 nm) 

karbantartó 

Szállítások min. 2-5 alkalom külsős szállítóval,  
folyamatos a telephelyek között 2 gépkocsival belső munkatársak 

Szegediné, Varga 

Riasztási együttműködés a Bókay-kerttel igazgató 

Önkormányzati Vagyonhasználati Megállapodás megkötése - az önkormányzaton múlik ?  

Városgazda üzemeltetési szerződés – megkötése, keretrendszer egyeztetése 
– csak a telephelyek általános, elsősorban az épületek külsős műszaki feladataira, amelyek 
nem érintik a műtárgyvédelmi feladatellátást, a raktárak, kiállító és múzeumpedagógiai terek 
belsőépítészeti feladatait 

2021 év eleje 
igazgató 

koordinátor  
Révay Sándor 

 
I.  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 

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

 

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/digitlaizáló/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) 
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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,) 

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 

 múzeumpedagógus (ideiglenesen a zárva tartás miatt betöltetlen) a nyitás után szükséges a 
múzeumpedagógiai, és kulturális/programszervezői feladatok ellátáshoz 

 néprajzos muzeológus (betöltetlen) a dokumentumtár gyűjtése, kezelése és nyilvántartása, oral 
history, életmódtörténet, speciális tárgytörténeti ismeretek alkalmazása a tárgyi gyűjteményben, 
grafikai, kiállítási, kutatási, pályázati és marketing feladatok 

megbízási  

Szegedi 
Sándor 

karbantartási és kertészeti feladatok  

 takarító/teremőr (ideiglenesen a zárva tartás miatt betöltetlen, a megnyitás után szükséges a 
kiállítóhelyek törvény szerinti üzemeltetéséhez) 

lehetőség 
szerint 

kulturális közfoglalkoztatottak 2 fő, nyári diákmunkások, felnőtt önkéntesek, közösségi 
szolgálatosok 

 

Budapest, 2021. január 18. 
 

Heilauf Zsuzsanna 
igazgató 


