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A Tomory Lajos Múzeum munkabeszámolója 

2018. január 1. (2018.03.19.) – 2018. december 31. 

 
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  

 

Kiemelt adatok: 

- 4 saját üzemeltetésű kiállítóhelyen, 5 külső helyszínen volt 18 különböző kiállításunk (saját 

16, vendég 2), látogatószám: összesen 74 998 fő 

- 124 (ebből múzeumpedagógiai 79 alkalom/1534 fő) programunkon 4550 (3016+1534) fő vett 

részt 17 helyszínen  

- online felületeinken és a közösségi médiában rendszeres tartalomszolgáltatás, közzététel, 

100 000 elérés 

- önállóvá válás, gyűjteményköltöztetés, új állandó kiállítás és raktár/iroda kialakítása és 

az új épület és környezetének lakhatóvá tétele, felújítása egyszerre 
  

LEGFONTOSABB FELADATOK: 

 

A Tomory Lajos Múzeum – önálló intézmény 

2017 decemberében a képviselőtestület határozatot hozott a múzeum önálló intézménnyé 

szervezéséről. 2018. március 19-től lett a múzeum önálló jogi személyiséggel rendelkező 

intézmény. A gazdasági-könyvelési feladatokat a XVIII. kerületi GESZ végzi. 

Az önállóvá válás számtalan jogi, gazdasági, szervezési és egyéb feladattal járt, amelyek 

végrehajtásában külön köszönjük az önkormányzat (különösen a KÖKÖSI dolgozóinak), 

valamint a GESZ munkatársainak a munkáját, segítségét, tanácsait.  

Az önállóság eredményeként feladatvégzésünk sokkal hatékonyabbá, kiszámíthatóbbá és 

stabilabbá vált a korábbinál, csak így volt esélyünk megvalósítani az előttünk álló szakmai 

kihívásokat.  

Az intézmény vezetésével először átmeneti jelleggel, majd 2018.09.01-től öt éves megbízással 

Heilauf Zsuzsannát bízta meg a képviselőtestület. 

A teljesség igénye nélkül a feladatokból: szétválási dokumentáció; intézményvezetői – benne 

intézményi fejlesztési program; SZMSZ; munkaköri leírások; szabályzatok és nyilvántartások 

elkészítése; NAV, Államkincstári és egyéb bejelentések, pecsétek, KIRA végpont kialakítása, önálló 

iktatás, bizonyos feladatkörök újrastrukturálása stb. 

 

Külső források bevonása 

Saját költségvetésünk kiszámíthatóvá tette és segítette a pályázást, a pályázatok megvalósítását. 1 

pályázattal elszámoltunk, 3 pályázatnál pedig (a március 19-i átállást megkönnyítendő) eleve más 

partnerekkel pályáztunk, 2 országos pályázatot már önállóan valósítottunk meg, 2 új pályázatot 

nyertünk 2019-re, illetve most is folyik TÉRKÖZ pályázati partnerségünk és egy a Szentendrei 

Skanzennel közös projektünk, amelybe szeptemberben kaptunk meghívást. Ezek összesen több mint 

10 millió forintos plusztámogatást jelentettek (részletesen ld. a pályázatok táblázatában). 

Regisztráltunk az 1%-ra. Egy korábbi közfoglalkoztatottunk alkalmazását a Városgazda biztosítja. 

Az önkormányzat a fővárostól mind a villa épület homlokzat-felújítására, mind a nagyobbik veranda 

újjáépítésére pályázati támogatást nyert el, előbbi 2018 első felébe meg is valósult. Köszönet érte. 

A villába szervezett programjainkon és a villakerti projektjeinkben sok önkéntes vett részt (diákok és 

felnőttek egyaránt). A Tomory Lajos Múzeum Baráti Köre 70 tagú, 2018-ban a közgyűlés, a 

karácsony és a havi programok mellett villakerti bográcsolást szerveztünk, továbbá a tagok 

nagy számban vettek részt épületünk megnyitóján is.  
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2018-ban több kiállításunkkal, fejlesztésünkkel is sikerült az országos médiát is elérni, így ezek 

híre olyan kerületiekhez is eljutott, akik nem a kerületi sajtóból tájékozódnak. 

 

Herrich-Kiss villa fejlesztés:  

A villa és kertjének fejlesztésével, látogathatóvá tételével, a költözéssel és az állandó kiállítás 

létrehozásával kapcsolatos feladatokat táblázatba foglalva ld. az utolsó oldalon. 

 

A gyűjtemény elhelyezési problémáira évek óta keressük a megoldást. Vállaltuk, hogy az épület egy 

lakás híján üresen álló első részébe (összesen 260 nm alapterületre) költöztetjük a gyűjtemény jelenleg 

a Nevelési Tanácsadóval közösen használt épületéből a kistárgyi és papíralapú anyagot őrző raktárakat 

és irodákat. A költözés 5 körét sikerült év végig lebonyolítani. 

Az önkormányzat főépítészi munkacsoportja, műszaki és közművelődési irodája, és jó néhány további 

munkatárs és vezető, valamint a Városgazda projektirodájának munkatársai rengeteget dolgoztak 

azért, hogy a rossz állapotú épület és kert lépésről-lépésre megújuljon és a közösséget szolgálja, 

köszönet érte. 

 

A költözést, a kerthasználatot és az épület megnyitását megnehezítette, hogy az év első 

negyedévében a homlokzat felújítása folyt, és eközben a kivitelező több helyen megsértette a 

gázvezetéket. A probléma megoldására csak augusztusban került sor, a Városgazda szeptemberben 

temette be a kutatóárkot. Ezután volt csak lehetőségünk a nagy értékű Kondor-alkotások és a 

látványraktári anyag elhelyezésére. Mivel a megnyitóra így csak késő ősszel kerülhetett sor, az irodák 

és a raktári anyag jó részét az eseményig nem hozhattuk át, hogy a nagy érdeklődésre számot adó 

programon minél többen férjenek be az épületbe.   
 

2018 májusától számos programot szerveztünk a villába és a kertbe. Május 17-én emlékeztünk gyűjteményünk 

alapítójára, Tomory Lajosra. Tárlatvezetés mellett előadásokat tartottunk Tomory Lajos életéről, munkásságáról 

és a villa fejlesztéséről. Április végén és május elején fákat és növényeket ültettünk önkéntesekkel. Május 26-án 

az Urbitális Majális keretében szervezett séta kiindulópontja volt a villa. Júniusban a múzeum baráti körével 

bográcsoltunk és a Tour de Bókay is érintette. Szeptemberben kísérő programmal vettünk részt a Bókay-kerti 

Napokon, utóbbi lebonyolításában a Karinthy önkéntes tárlatvezetői és programfelelősei segítettek. 

2018. november 14-én megnyílt a Tomory Lajos Múzeum új főépülete, a Herrich–Kiss villa, a 

múzeum törzsanyagát bemutató Látványraktár és a Kondor Béla emlékkiállítás. A 

Látványraktár jelenleg Budapesten egyedüliként mutat be magyar repüléstörténeti anyagot. A 

fővárosi támogatással felújított homlokzat előtt Kassai Hajnal, az EMMI Múzeumi Főosztályának 

vezetője, Jankovits Vera, Budapest XVIII. kerületének főépítésze és Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 

Lajos Múzeum vezetője beszélt a fejlesztésről, majd Kassai Hajnal és Galgóczy Zoltán alpolgármester 

vágták át az épület megnyitását jelképező szalagot. A kerület első múzeumépületének megnyitásán 

a délelőtti időpont ellenére több mint 160-an vettek részt. Jelen volt Kondor Mária, Kondor Béla 

testvére, Szécsi Margit unokája, a képviselőtestület tagjai, a társ- és a kerületi intézmények vezetői, munkatársai, 

az önkormányzat és a kivitelezők képviselői, a múzeum baráti körének és más helyi szervezeteknek a tagjai, 

képzőművészek és önkéntesek, Kiss István leszármazottai, a Jubileumi Tanácsadó Testület és a helyi Értéktár 

Bizottság. Utóbbi tagjaként Kardos Gábor, aki kezdeményezte és végigkísérte a villa megújítását, 

múzeumépületté alakítását. Ezután a villa most átadott épületrészében folytatódott a megnyitó: Mohai Gábor 

előadóművész Kondor Béla és Szécsi Margit verseket szavalt, valamint Marosvölgyi Gábor művészettörténész 

méltatta a Kondor Béla kiállítást. A hivatalos program Galgóczy Zoltán alpolgármester pohárköszöntőjével 

zárult. A kiállítások a megnyitó után csütörtökön, pénteken és szombati napokon voltak látogathatóak.  
A megnyitó után, november 17-én nyílt napot szerveztünk tárlatvezetéssel, december 3-án pedig itt került sor az 

Építészeti Nívódíj átadására. Időközben megkezdődtek a múzeumpedagógiai programok is. 

 

Helyismereti oktatás, múzeumpedagógia – kicsiknek és nagyoknak 
A gyűjtemény missziója a klasszikus funkciók mellett (gyűjtés, kiállítások) a településismeret és közös múltunk 

emlékeinek továbbadása, különösen az ifjabb korosztály számára. Sokrétű, település specifikus 

múzeumpedagógiai programunk (múzeumi órák, tematikus napok, játékos kiállítás vezetések, helyismereti 

foglalkozások, vetélkedők, nyári tábor) 2018-ban is sikeres volt, kiállítóhelyeinken, a kerületben és az oktatási 

intézményekben tartott 79 programon 28 intézmény 1534 tanulója vett részt. Az óvodától a középiskoláig 

mindenkinek kínálunk csoportra és korosztályra szabott programokat.  
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2018-ban mind a programok típusa, mind száma alacsonyabb volt a korábbi éveknél. Egyfelől munkaerő 

problémák miatt: korábbi munkatársaink különféle okok (állásváltás, egészségügyi) miatt jóval kevesebb 

programot tudtak szervezni, megtartani. A jelenlegi bérezési lehetőségekkel nagyon nehezen találtunk megfelelő, 

teljes állásra elköteleződni kívánó szakembert. Másfelől a költözés és az ezzel járó csomagolási, nyilvántartási, 

szállítási és egyéb feladatok hatékony végrehajtása miatt az év második felében erre a területre kevesebb energia 

maradt, inkább a következő évi programok előkészítésével és a megfelelő szakember keresésével a hosszútávra 

szóló megoldásokat kerestük.  

2018 őszén 8 oldalas, a 2018/19-es tanévre szóló múzeumpedagógiai ajánlót készítettünk, amelyet kinyomtatva 

és elektronikusan juttattunk el valamennyi kerületi oktatási intézménynek. A korábbi foglalkozásaink mellett 

három új programot fejlesztettünk és kínáltunk: légiforgalmi foglalkozás óvodásoknak ld. Aeropark, 

művészeti foglalkozások a Szécsi Margitot, illetve a Kondor Bélát bemutató kiállításokhoz.  

A felnőtteknek és családoknak a kiállítótermi nyitva tartás és a kiállítás megnyitók mellett a múzeum baráti 

körével, a Települési Értéktárral és egyéb partnerekkel közösen szervezett sétáinkat, programjainkat kínáltuk, 

elérhetőek voltunk kerületi szabadtéri rendezvényeken (Angyalkert, Bókay-Tour, Bókay-kerti Napok, Szüreti 

Fesztivál). Viszont idén kihagytuk a Múzeumok Majálisát, és nem szerveztünk Múzeumok Éjszakáját és Állami 

Telepi találkozót, illetve napközis tábori programokat. 

 

Online fejlesztések (helytörténeti felületek, Múzeumi Digitár, megújuló honlap) 
Közzétételi lehetőségeink, a múzeumi és helyismereti anyag hozzáférhetősége az új, költséghatékony online 

fejlesztésekkel megsokszorozódtak, honlapjainkat és Facebook oldalunkat 2018-ban több mint 100 000 fő 

kereste fel. Részben pénzügyi okokból és a sikeres pályázataink eredményeként ebben az évben elsősorban a 

világhálón elérhető strukturált adattartalmakat növeltük (18kerterkepen.hu, Múzeumi Digitár, 

Látványraktár), illetve új típusú fejlesztésbe kezdtünk: sétaapplikáció fejlesztése több partnerrel. 

A digitalizálásra és a múzeumi állomány interneten elérhetővé tételére 2017-ben EMMI pályázatot nyertünk. Az 

eszközvásárlásra, továbbképzésre és programvásárlásra költhető támogatást 2018-ban használtuk fel. A fejlesztés 

eredményeként munkatársaink képessé váltak a Múzeumi Digitár felület kezelésére. Utóbbival célunk a teljes 

elektronikus nyilvántartásra való áttérés megkezdése, illetve munkánk hatékonyságának növelése (nyilvántartás 

fejlesztés és közzététel egyszerre). 

XVIII. kerületi séták: sétaapplikáció fejlesztése NKA támogatással, az MTA SZTAKI és a PIK 

partnerségében. Egy helyett két sétaútvonal készült el, és a fejlesztést az Index.hu is népszerűsítette karácsony 

előtt. A múzeum évtizedek óta vezet sétákat, és ennek az egyre népszerűbb programnak a kapacitásbővítésére ez 

volt a legmodernebb lehetőség. A séta anyagát hagyományos módon, otthon, számítógép segítségével is meg 

lehet nézni. 

2017-től honlapunk az OSZK által rendszeresen archivált honlapok közé tartozik. A honlapot és a Facebook 

oldalt folyamatosan frissítjük szakmai tartalmakkal is. 

 

Gyarapodás A gyűjteményben található a kerület legnagyobb és legátfogóbb fotóarchívuma, ezt gyarapítottuk 

részben saját munkatárs részben profi fotós által végzett tematikus fotózással (utóbbiakat a jogdíjak végleges 

rendezésére megvásároltuk). 2018-ban tárgyi gyűjteményünk 586 db tárggyal bővült, ebből ajándék 536 db volt.  

 

Aeropark 

Évek óta együttműködünk a 2017-ben új helyre költözött Aeroparkkal. Itt az Il-18-as géptestben kisebb 

légiforgalmi kiállításunk látható, amelyet 2018-ban is többször karbantartottunk, megújítottunk lehetőségeinkhez 

mérten. A Tomory Lajos Múzeum 2018 tavaszán 20 kerületi óvoda egy-egy csoportjának, összesen 472 óvodás 

számára szervezett múzeumpedagógiai foglalkozást az Aeroparkban.  

Az így szerzett tapasztalatainkat a villa repüléstörténeti anyagának és a Bókay-kertben található kisgépnek a 

múzeumpedagógiai programfejlesztésében kívánjuk hasznosítani. 

 

Képzőművészeti gyűjtemény megalapozása 
Szabó Zsófia művészettörténész 2018-ban is folytatta a képzőművészeti gyűjtemény fejlesztését, gyarapítását. 

Az év legnagyobb sikere, hogy Kondor Máriával és Fertőszögi Péter művészettörténésszel, a PIM-mel és a 

miskolci Herman Ottó Múzeummal folytatott intenzív együttműködés eredményeként olyan minőségi kiállítótér 

jött létre, amely áttekintést ad Kondor Béla lőrinci gyökereiről, inspirációiról, hagyományos és modern 

eszközökkel (pl. érintőképernyős felületek, kötetek, tárgyak, fotók, idézetek). Továbbá lehetővé teszi, hogy a 

kerületben egyetlen erre alkalmas térként hosszú távon eredeti Kondor alkotásokat is kiállítsunk. Jelenleg 

Budapesten a miénk az egyetlen Kondor állandó kiállítás, melyről az Élet és Tudomány, valamint a 

Magyar Rádió is beszámolt. A kiállításhoz múzeumpedagógiai programot állított össze és rendszeresen 

tárlatvezetéseket szervez. Ezen kívül Kondor kutatással, Nemcsics Antallal folytatott intenzív együttműködéssel 

fejlesztette a gyűjteményt.  
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A Szécsi Margit évforduló kapcsán a kutatást irodalomtörténeti irányban is kibővítette, a kiállításról és a 

kísérőprogramokról a helyi mellett az országos médiában is beszámolt. 

 

Kossuth téri kiállítóterem 
2015 őszétől üzemeltetjük. Az elmúlt évben is történeti jellegű, egyedi témájú időszaki kiállításokat szerveztünk 

ide. A kiállítóhely nyitva tartásáról és megfelelő takarításáról a Városgazda18 segítségével gondoskodunk. 2018-

ban 4 kiállítás volt látható a Galériában, a Szécsi Margit kiállításhoz 16 csoport részvételével 

művészettörténészünk egyedi múzeumpedagógiai programot állított össze és tartott általános iskolásoknak 

(egyszerre csak fél osztály fér el a helyiségben). Két vendégkiállítás (Kaesz Gyula emlékkiállítás – MMA Magyar 

Építészeti Múzeum; Utazás a Karinthy körül – Karinthy Frigyes Gimnázium), egy irodalomtörténeti (A Látható 

Ember – Szécsi Margit) és egy sporttörténeti a PLER-Budapest Férfi Kézilabda Klubbal együttműködve.  

 

Üllői út – ami összeköt 
A 2017-es nagysikerű, a lőrinci Üllői út épületeit bemutató „lapozgató” kiállításnak szerveztünk folytatást. 2018. 

május 15-én nyílt meg a Ferencvárosi és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény és a Tomory Lajos Múzeum közös 

tablókiállítása Budapest leghosszabb sugárútjáról. A közös helytörténeti kiállítás érdekes történeti adalékokkal 

szolgál Ferencváros, Józsefváros, Kőbánya, Kispest és Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjából. 

A kiállítás először Ferencvárosban, majd Kispesten végül Pestszentlőrincen látható. Itt először a Kossuth téren a 

Szüreti Fesztivál keretében, majd a Városháza I. emeletén. A témával sikerült országos médiaérdeklődést 

generálnunk: a Szüreti Fesztiválon látható szabadtéri kiállításról beszámolt több műsorában a Kossuth Rádió, a 

helyszínen még késő este is sokan nézték az anyagot. 

 

I.   MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:  
 

A. KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK (Szf.: 910203): 18 kiállítás, 74 998 fő 
Állandó kiállítások:  

Múzeumsarok – Szent Lőrinc stny. 2. - kiállítóhely 

egész 

évben 

Működési engedély szerint előírt nyitva tartás. 2018. június 25-től 

november 14-ig zárva volt költözés miatt. 

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok A 

könyvek árusítása ősztől 

Ügyfélszolgálat – helytörténeti felvilágosítás, anyagátvétel, 

szkennelés, fotózás. Kötelező statisztika leadása jan. 31.  

Kiállítások: 200 év emlékei, Oktatástörténetünk múltjából 

Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből 

Programok: Idegenvezetők Világnapja (séta a Kossuth téren), 

SZAK, TLMB pogramok 

K-P 14-18 óra között, Sz 10-14 óra 

között, majd Sz 14-18 óra 

597 látogató 

2 tárlatvezetés - 70 fő 

Nyári tábor 5 alk. 55 fő 

15 múz.ped. foglalkozás 

TKM=TLMBK 1 alk. 24 fő 

Kiállítás megnyitó 1 alk. 60 fő 

Séta 1 alk. 46 fő 

 

Havanna kiállítóhely – Havanna u. 9. 

egész 

évben 

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok, 

költségkímélés szempontjából kulcsos látogatás 

Kiállítás: Az Állami-teleptől a Havannáig 

Összesen: 317 fő 

TLMB: 9 alkalom/ 170 fő 

Diákcsoportok: 16 alkalom 144 fő 

Herrich-Kiss villa 

 Állandó kiállítások: Látványraktár  

Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés 

vonzásában 

50%-nagyobb a 2017-esnél 

eredeti Kondor alkotások 

novembertől 

 Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok 

Novemberi megnyitóig a szerelési, felújítási munkák 

függvényében, alkalomszerűen 

Össz. látogató: 664 fő 

Tárlatvezetés 19 alk. 

Múzeumped. 6 alk. 126 fő 

 A megnyitó után a költözés miatt csökkentett nyitva tartás:  Cs-P 10-18 óra, Sz 14-18 óra 

 Egyedi programok:  

május 17. Emlékezés Tomory Lajosra 38 fő 

május 26. Urbitális Majális séta 60 fő 

június 8. TLMB - bográcsolás 25 fő 

június 17. Tour de Bókay 47 fő 

szept. 8. Bókay-kerti Napok 85 fő+10 Karinthy-s önkéntes 

okt. 5. Nyugdíjas túra 35 fő 

nov. 14. Megnyitó - 138 fő regisztrált  (kb.160 fő) + 5 önkéntes 

nov. 17. Nyílt nap 25 fő 

dec. 3. Építészeti Nívódíj Átadó 40 fő 
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Klasszikus időszaki kiállítás: 

egész 

évben 
Pavilon Galéria – Kossuth tér 

Kaesz Gyula emlékkiállítás 

A kerületi kézilabda krónikája (PLER) 

A Látható Ember – Szécsi Margit 

Utazás a Karinthy körül 

Össz. látogató: 702 fő 

3 kiállítás megnyitó kb. 135 fő 

Min. 4 TV felvétel 

 Ég és Föld repüléstörténeti kiállítás az Aeroparkban, az Il-

18-as repülőgépben (a kiállítást kétszer újítottuk meg 2018-ban) 

67 707 fő 

 

Képzőművészeti kiállítások 

Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés vonzásában – Herrich-Kiss villa 

A Látható Ember – Szécsi Margit 

 

Tablókiállítások: 

Helyszínek: Kondor Béla stny. 10., Herrich-Kiss villa, Városháza, Kossuth tér 1500-2000 fő (becsült adat) 

Ég és Föld – A polgári repülés és Budapest 18. kerülete 2 helyszín 

Tomory Lajos – A gyűjteményalapító 1 helyszín 

Párhuzamos életrajzok 1 helyszín 

A város közepe – A pestszentlőrinci Kossuth tér 3 helyszín 

Üllői út – ami összeköt 3 helyszín 

 

Havannatelepi könyvtár előtere (3 kiállítás):  

Mesterek és mesterségek, 110 éves a SZAC, Expo ’58 

kb. 3 000 fő 

 

B. MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK (Szf.: 910204): Múz.ped.: 79 foglalkozás, 1534 fő, 

program: 46 program, 3016 fő 

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 28 oktatási intézmény számára, csoportos programok 79 alk. 1534 fő 

Iskolák: SOFI, Kondor, Brassó, Kassa, Gulner, Piros, Darus, Bókay 

Óvodák: Nyitnikék, Bóbita, Csemete, Lurkó-l., Gyöngyszem, Cseperedő, Vándor, Zenevár, Zöld Liget, Napsugár, 

Robogó, Pitypang, Szivárvány, Aprók Falva, Napraforgó, Mocorgó, Kerekerdő, Csodavilág, Vackor, Eszterlánc,  
Villa: 6 alk. iskolai csoport 126 fő (Nyári tábor 1 alk. 11 fő) 

Helytörténeti vetélkedők (közreműködés másokéban) közép- és általános iskolásoknál zsűri 2 alk. 

  

Nagyközönség számára meghirdetett rendezvények: 17 helyszínen  46 alk., 3016 fő 

Kiállítás megnyitók, előadások, könyvbemutatók, egyéb szakmai programok nyugdíjasoknak, 

csoportoknak   

TLMB 12 alkalom 244 fő, (Kondor 10., Múzeumsarok, Havanna 9., Herrich-Kiss villa) 

6 megnyitó 405 fő (Múzeumsarok, Pavilon Galéria, villa) 

 

Országos rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás (ld. részletes) 

Urbitális Majális, Kulturális Örökségnapok (Pavilon Galéria és séta) 82 fő, Tour de Bókay 

5 alk. 192 fő 

Hétvégi szabadtéri rendezvények: 

Helytörténeti séták: 4 séta (2 KÖN, 1 Urbitális, 1 Idegenvezetők Világnapja)Sörfesztivál, Szüreti 

Mulatság (Kossuth tér) Biciklis helytörténeti túrák: 1 alkalom 105 fő 

7 alk. 

További rendezvények: MÚZEUMSAROK  

Értéktár Bizottság ülések, Jubiláló önkormányzat megbeszélések, SZAK találkozók stb. 

 

Önkormányzat - Fényvetítés, Közmeghallgatás 3 alk. 220 fő 

Munkatársak konferencia részvétel, előadások: 7 alk. 

 

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

Saját kiadványok esetében: forrásfeltárás és feldolg., kézirat elkészítése, fotóválogatás, 

szerkesztés, lektorálás, kiadás minden feladata 

Gondozott kiadványok esetében: lektorálás, ha szükséges képek, kép- és tördelőszerkesztő, 

Cd-szerk., szerzői konzultációk, igény szerint kiadási, nyomdai munkák szervezése 

 

Kéziratok összeállítása:  

Hofherr traktorgyárhoz kapcsolódó füzet,  

A mi Üllői utunk füzet előkészítése, A pestszentlőrinci Kossuth tér előkészítése 

3 db 

Cikkek, tanulmányok készítése: honlapunk, Magyar Múzeumok online, kerületi sajtó, 

Városunk, Városkép, Honismeret, sajtóbeszámolók stb.  

9 cikk 
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Múzeumpedagógiai ajánló füzet 1 db 

Gyermekkiadvány előkészítése  

Meghívók, szórólapok, plakátok, programajánlók, emléklapok, feladatlapok készítése 23 féle 

  

Online felületek fejlesztése  

Kerületismereti honlap: 18kerterkepen.hu anyagának fejlesztése kb. 1200 tétel TÉRKÖZ tám. 

Látványraktári honlap fejlesztése (tárgyleírások készítése, feltöltése) EMMI támogatással 

Sétaapplikáció szakmai anyagának összeállítása (2 séta, 28 pont, pontonként többféle 

szöveg és 5-5 kép válogatása, írása, ellenőrzése, javítása) 167 letöltés 

NKA támogatással 

Múzeumi Digitár – múzeumi gyűjteményi anyag feltöltése (leírások, fotók, szövegek 

készítése, ellenőrzése – több száz tétel, folyamatosan fejlesztve 

EMMI támogatással 

Fényvetítés – 5 féle pdf összeállítása (honlapra feltöltve) önkormányzat aulájában 2018. január 

Honlap látogatottsága – 40/nap, 4000/hó 

(honlapjainkat archiválja az OSZK) 

évi kb. 73.000 fő  

Facebook oldal látogatottsága (nemcsak a programok, hanem rendszeresen helytörténeti 

tartalmak közzététele is) 433 kedvelés, 390 követő 

97 bejegyzés,  

122 megosztás,  

30 516 elérés 

Megjelenés országos sajtóban: Magyar Rádió, Élet és Tudomány, Magyar Nemzet stb. 

(9 db – új épület megnyitója és a kondor Kiállítás), Kossuth Rádió (Üllői úti kiállítás) + 

Index.hu (Üllői út+Sétaapp.) +  

12 alk. 

 

 

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

Kutatószolgálat (helyben, telefonon, levélben, postán és interneten) 65 alk. 

Önkormányzat, kerületi intézmények, civil szervezetek stb. megbízásainak teljesítése  

- Fotóanyag-szolgáltatás (keresés, szkennelés, digitális másolatok kiadása) 

- Nagyobb, több napos, esetleg külső helyszíni kutatást igénylő háttéranyagok összeállítása 

25 alk. 

Anyaggyűjtés miatti személyes kapcsolatfelvétel (intézmények, civil szervezetek, egyesületek, 

egyházak, pártok és magánszemélyek felé). 

9 alk 

Programok miatti együttműködés (Önkormányzat, művelődési házak, óvodák, civil szervezetek, 

egyházak, sportegyesületek, éttermek) – pl. Egyházak Napja, Angyalkert, Nagy László emlékkő 

17 partner 

Helytörténészekkel, iskolákkal együttműködés (cikkek, kiadványok javítása, kapcsolattartás, anyagok 

cseréje, átadása, közreműködés programjaikban) – pl. múzeumi napok, Mátyás Emlékév több 

programja, I. világháborús programok, 56-os programok, Kisfogház látogatás 

22 partner  

Külső forrásőrző intézményekben folytatott helytörténeti kutatás (BFL, OSZK, FSZEK, 

Szépművészeti Múzeum könyvtára) 

31 alk. 

Részvétel szakmai konferenciákon, programokon  15 alk. 

Éves statisztikák beküldése, szakmai oldalak feltöltése 2 alk. 

  

Helyi sajtóval való együttműködés (sajtóanyagok készítése, cikkek írása, háttéranyagok TV 

műsorokhoz, közreműködés cikkek, Tv műsorok készítésében; nyilatkozatok) 

9 alk., 

TV 6 alk. 

+ egyéb helytörténeti feladatok (adatszolgáltatás) írott sajtó, rádió, fotók   9 alk. 

  

Együttműködés országos múzeumokkal: BTM, Néprajzi Múzeum, Közlekedési M., Földrajzi 

Múzeum; budapesti helytörténeti gyűjtemények, egyéb intézményekkel: ELTE, szakmai 

szervezetekkel: MAMUTT, Pulszky, BHT, OSZK; MRT, Repüléstörténeti Emlékpark (LKK), MMA-

MÉM-MDK, Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, PIM, Nemzeti Galéria 

Kb. 15 alk. 

Kiállításokhoz tárgyi és dokumentumanyag kölcsönzés (adunk vagy kérünk): múzeumok, 

közintézmények, magánszemélyek stb. - Fotó- és papírdokumentációk készítése kölcsönzőként, 

csomagolás Malév Aeropark, PIM, Herman Ottó Múzeum – Kondor Béla, MMA-MÉM-MDK – 

Kaesz Gyula 

. 

Kiállításokhoz installáció, vitrinek kölcsönzése  1 alk. 

Folyamatos együttműködés a kerületi Jubileumi Tanácsadó Testülettel, a Helyi Értéktár Bizottsággal  8 alk. 

Élő kölcsönzések: Malév-kiállításhoz magánszemélyektől, Textilmúzeum, Herman Ottó Múzeum, PIM  
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II. MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK 

 

A. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS (Szf.: 910201) 

Kerületi kiadványok célzott gyűjtése:   

sajtóanyag elektronikus, PDF formátumúak, TV adások stb.   20 db 

plakátok, aprónyomtatványok, helyi lapok kerületi meghívók és szórólapok kb. 300 db 

Kiemelten gyűjtött tárgyi és dokumentum anyag:  

Egyedi vétel, ajándékozás, csere, letét, digitális másolatok készítése anyagátvétel, fotózások, listák 

összeállítása, szállítások egyeztetése tankönyvek, vhs-ek 

önkormányzati, kerületi intézmények, cégek, magánszemélyek 

Vásárlás 40 db Ajándék: 536 tétel, Malév: 65 tétel, Eredeti dokumentum: 260 db 

Nemcsics gyűjtemény (festménytől a digitális tartalmakig) 

 

Felhívások, antikváriumok, árverések figyelemmel kísérése  

különösen képeslapok, térképek, fotók, dokumentumok vásárlása 

Vaterán vásárolt aprónyomtatványok, képeslap Vásárolt eredeti képeslap: 19 db 

 

Könyvtári állomány gyarapítása  
vásárlás: 14 könyv és 2 periodika, csere és ajándékozás: 46 könyv, művészeti kiadványok: 5 db 

 

Adattári gyarapodás: 150 db + 483 db képzőművészeti  

Adattári fotók (digitális): 15 979 db 

 

B. ÁLLOMÁNYVÉDELEM (Szf: 910201) 

Savmentes papír, tároló dobozok stb. beszerzése (90 db) Szükség szerint 

Szállításhoz csomagolóanyagok beszerzése (pufi fólia, dobozok)  Szükség szerint 

Fényképek, képeslapok, üvegnegatívok, diák, dokumentumok digitalizálása, tárolása  284 tétel 

Sajtó- és plakátanyag: a beérkezők megfelelő elhelyezése  ld. gyarapodás 

Helytörténeti adattár rendezése, általános adattár válogatása, adattári fotóanyag 

digitalizálása, fénymásolás, az eredeti dokumentumok savmentes tartóban való 

elhelyezése 

 

150 dokumentációs egység 

Tárgyi anyag csomagolása, tisztítása   

kiállításra, kölcsönzésre előkészítés, új anyag esetében raktári elhelyezés előtt 

2018-ban kiemelt feladat: 

- Látványraktári anyag csomagolása, tisztítása (restaurátor segítségével) 

- költöztetett anyag csomagolása, tisztítása (kistárgyi gyűjtemény 70%-a, a 

teljes repülés-, játék- és textilgyűjtemény, műszaki állomány, maradék életmód 

állomány) 

csomagolás 20 alkalom, 

tisztítás 15 alkalom, 1510 

tétel 

A teljes könyvtári anyag csomagolása, költöztetése, külön válogatva a 

törzsanyagot, a régi könyvtári állományt és a kézirattárat, átmenetileg szűkített 

kézikönyvtári anyagot biztosítva a Kondor 10-ben 

6000 kötet 

 

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

Fotók, képeslapgyűjtemény - Elektronikus nyilvántartás megkezdve Folyamatos ld. gyarapodás  

könyvtári állomány nyilvántartásainak folytatása  Folyamatos ld. gyarapodás 

Az egyedi tárgyi anyagról a nyilvántartáshoz készült fotók száma 892 tétel 

Letétbe helyezett anyagok listázása 4 tétel 

Repüléstörténeti anyag leltározása 430 tétel 

 

III. DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, PÁLYÁZATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK  
 

Pályázatok  

TÁMOP 3.2.12. – közgyűjteményi szakemberek továbbképzése –  

(EMMI támogatással Múzeum Digitár és fotós továbbképzés minden érintett munkatársnak) 

fenntartás 

Önkormányzati rendezvényterv (pl. családi napok, nyári tábor) + külön keret 

múzeumpedagógiai programfejlesztés óvodásoknak + villa 

 

EMMI - Kubinyi 2016 megvalósítás - elszámolás, Kubinyi 2017 és Járásszékhely 2017 

megvalósítás 2018-ban 

4+3 millió+ 600 000 

Ft 

EMMI Járásszékhely 2018 pályázaton digitális tartalomfejlesztésre elnyert pályázati tám.: 1 200 000 Ft 

TÉR-Köz Kossuth tér (programok, kiállítások, online fejlesztések) 2 700 000 Ft 

Szakmai közreműködés más pályázatokban  1 400 000 Ft NKA 
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Fényvetítés (önkorm.); Sétaapplikáció (PIK+Értéktár); Üllői úti kiállítás (Kispest, Ferencv.) 

Skanzen Minőségbiztosítási program – országosan 5 partner egyike 400 000 Ft 

Támogatók Városgazda (1 fő teremőr közfoglalkoztatottként, majd alkalmazottként)  

Önkéntesek (elsősorban villa programok) diák 30, felnőtt 12 fő 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
Határozatlan időre kinevezett, teljes vagy részmunkaidős munkatárs 9 szakmai, 3 adminisztratív-műszaki 

álláshelyen (8 fő felsőfokú, 4 fő középfokú végzettséggel) 

11,75 

fő 

Részmunkaidős, egész évre szóló megbízási szerződéssel: 1 takarító, 1 segítő (múzeumpedagógiai kisegítő) 2 fő 

Kiegészítő teremőr 4 órás (Városgazda alkalmazásában a Pavilon Galériában, a közfoglalk. kiváltására jún.) 1 fő 

Munkatársi állomány  

Heilauf Zsuzsanna múzeumvezető 

Szegediné Mucsi 

Eleonóra 

műtárgyvédelmi felelős gyűjteménykezelő, kiállítás építő, (szakmai és egyéb műszaki 

feladatok koordinálása, szervezése és végrehajtása; munkaügyi feladatok ellátása/KIRA, 

szállítás, csomagolás koordinálás, műtárgyvédelmi feltételek folyamatos ellenőrzése) 

Fodorné Nagy Veronika  történész muzeológus, szakmai vezető helyettes (adattár kezelése, nyitva tartások, 

szakmai statisztikák, kiállítóhelyi ügyeletek kiállítások, programok szervezése, 

kiadványok készítése, múzeumpedagógiai programok tartása,)  

Pápai Tamás történész - könyvtáros/fotós (könyvtár, kerületi fotózások, múzeumpedagógiai 

nyilvántartások, helytörténeti kutatások) 

Szabó Zsófia művészettörténész – képzőművészeti gyűjtemény kezelése, kiállítások, programok 

szervezése, kivitelezése 

Gábor Fruzsina történész, muzeológus – tárgyi gyűjtemény (tárgyi nyilvántartások, raktárrendezések, 

digitalizálás, tárgyfotózás) 

Rozgonyi 

Sarolta/Rákóczi Erika 

múzeumpedagógus (Sarolta év elején magasabb fizetésű munkahelyre távozott, Erika 

augusztustól csak részmunkaidőt vállalt főállása mellett) 

Bukszár Zsanett múzeumpedagógus – múzeumpedagógiai foglalkozások, programok  

(korábban közfoglalkoztatott, még nem szerezte meg az állás betöltéséhez szükséges 

diplomáját, csak részmunkaidőt vállalt, novemberben bejelentette, hogy terhes) 

Kemény Tiborné gyűjteménykezelő - raktárrendezések, digitalizálás, adminisztráció 

Balogh Attiláné adminisztrátor iktatási, munkaügyi és pénzügyi adminisztrációs feladatok, saját 

kiadványok és bizományosi ügyek nyilvántartása, kezelése, beszerzések és leltározási 

feladatok, pályázati elszámolások, szabadság nyilvántartás, stb. 

Varga Tamás informatikus - ellátja a rendszergazdai feladatokat, a kiállítások kivitelezésében, 

raktárrendezésben közreműködik, online felületeket fejleszt, honlapot feltölt, műszaki 

kivitelezésben és szállításban közreműködik, raktári és egyéb bútorzatot szerel, 

szolgáltatókkal, kivitelezőkkel egyeztet 

Gyovai Tamás Gáborné takarító (2 főépületben) 

megbízásival:  

Varga Mária (nyártól P. 

Janosiczki Benedikta) 

takarító – külső kiállítóhelyek, raktárak takarítása, múzeumpedagógiai segítő 

 

Nagy Katalin múzeumpedagógiai segítő (szeptemberben betegségére hivatkozva felmondta a 

szerződését) 

alkalmi megbízásival: Új állandó kiállítás restaurátor, grafikus, online felület fejlesztő (3 fő) 

 
Egyedi ellenőrzési feladatok  

Múzeumi nyilvántartások állása, változásai (összesítések) 

Kiállítótermi ügyelet nyilvántartása, a Múzeumsarok felügyelete 

Előadások, szabadtéri programok, megnyitók, csoport és látogatószáma, adminisztrációja 

Fodorné 

Kölcsönzések nyilvántartása, adatai Szegediné 

Összesített látogatói nyilvántartások (kizárólag kiállítások, külső adatok bekérése is) Fodorné, Pápai 

Múzeumpedagógiai programok adminisztrációja, irodai ügyelet nyilvántartása Pápai  

Leltárba vett eszközök, raktárak, kiállítótermek állapota Szegediné  

Árusított kiadványok nyilvántartása, dologi kiadások figyelemmel kísérése Balogh A. 

Kötelező statisztikák: Múzeumi – Fodorné, Könyvtári – Pápai 

Múzeumpedagógiai statisztika  

Fodorné, Heilauf, 

Bukszár, Pápai 

Szakmai továbbképzések belső tájékoztatók+konferenciák+ld. pályázatok 
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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 

különgyűjtemény); archív könyvgyűjtemény (elsősorban pedagógiai és kerületi 

kiadványok); archív, történeti értékű fotók (kerületi); digitális archívum (eredeti, csak 

digitálisan készült dokumentumok, fotók, film és hanganyagok); képzőművészeti 

gyűjtemény 

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

letétbe helyezett anyagok képzőművészeti, repüléstörténeti 

 

 

MŰKÖDÉSI HELYSZÍNEK, KARBANTARTÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK 
A gyűjtemény saját működési helyszínei 

Főépület, Múzeumsarok, Havanna kiállítóhely és Múzeumpedagógiai foglalkoztató, külső 

nagyraktár, külső átmeneti raktár; Baross u. 13., Herrich-Kiss villa, Pavilon Galéria 

ebből 4 helyszínen biztosítottuk a rendelettel előírt nyitva tartást és szakmai ügyeletet 

9 különböző 

épület 

 

Kihelyezett programok, kiállítások   17 helyszínen 

Anyaggyűjtés külső helyszíneken: kutatás, anyaggyűjtés, fotózások Min. 30 alk. 

Kiállítóhelyi bútorzat bontása és építése (Szegediné, Varga, közfogl., önkéntesek)  

Aeropark, Herrich-Kiss villa, Pavilon 

első félév 

Karbantartási feladatok: beázások, helyiségek karbantartásának figyelemmel kísérése, 

javíttatása, kódok és kulcsok figyelemmel kísérése, közüzemi órák átírása  

Szné, V.T. 

Baross utcai képzőművészeti raktár  Szabó, Varga M. 

Kossuth téri kiállítótér (az adott kiállításért felelős muzeológus) Szné, V.T. 

Herrich-Kiss villa + költözés - ld. a külön táblázatot az utolsó oldalon múzeumvezető 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. április 29. 

 

 

Heilauf Zsuzsanna 

intézményvezető 
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Herrich-Kiss villa és a költözés 2018 

 

Kubinyi 2017 pályázat új állandó kiállítás 

(pályázat EMMI 3 millió Ft) költözés  épület  kertészeti, kertrendezési feladatok 

önkorm. 

+ 

 

  

Látványraktár: pályázati forrásból a meglévő 

bútorzat megduplázása, (tervezés, megrendelés, 

kivitelezés), vitrin világítás beszerzése és 

felszerelése, a repüléstörténeti és játékanyag 

átnézése, nyilvántartásba vétele, fotózása, 

válogatása, tisztítása, restaurálása, vitrinbe 

helyezése tárgykiemelőkkel 

digitális tartalomfejlesztés – látványraktári honlap 

készítése (feliratok fotókkal online felületen, 

folyamatosan fejlesztve), digitális vendégkönyv 

fal- és ablakmatricák (képek, szöveg válogatása, 

összeállítása, grafikai tervezése és kivitelezése) 

belső munkatársak:  

ütemtervek, beszerzési 

listák egyeztetése, 

véglegesítése több 

körben (mit tudunk a 

meglévőből 

felhasználni, mit hová 

teszünk, mit kell ezen 

felül beszerezni)  

- beszerzések 

belső munkatársak:  

- a földszinti helységek 

betonpadlójának festése (150 nm)  

- a leszerelt gázcsonkok helyének 

vakolása, festése az épületen belül 

- emeleti tapétázás, festés, 

padlóburkolat ragasztása, 

 - textilraktár kialakításának 

megkezdése 

- konyha tervezése, kivitelezése 

- lépcsőház festése 

intézményi keret, külsős vállalkozók: 

- ledőlt, sérült fa kerítéselemek javítása 

 - a Bókay kert felé új, a kerítéshez illő 

kapu kivitelezése,  

-a főbejáratnál a csapadékvíz elvezetés 

megoldása, kisebb parkoló létesítése, a 

gyalogút szélesítése,  

- az épület bejáratának megközelítéséhez és 

biztonságtechnikai okokból kültéri világítás 

kiépítése,  

- a kert balesetveszélyes részeinek 

lezárására mobilkerítés beszerzése 

főépítészi iroda: 

kerttervek véglegesítése, 

kapu és kerítéstervek 

elkészíttetése 

verandaegyeztetések 

folyamatos tanácsadás, 

egyeztetések a kisebb 

munkálatokkal, a 

homlokzat- illetve a 

veranda felújítással 

kapcsolatban 

 

  

Előtér: 

képek és óriás falgrafika tervezése, kivitelezése, 

digitális eszközök tartalomfejlesztése, szerelése, 

szövegek összeállítása, bútorzat szerelése, műtárgy 

rögzítése 

belső munkatársak:  

- iroda és 

raktárhelységek 

bútorainak, 

polcrendszereinek 

szét- és összeszerelése 

 beszerzések: 

- konyhabútor elemek, 4 íróasztal, 

irodai székek, kiegészítő elemek a 

meglévő salgó polcrendszerhez 

valamennyi belső munkatárs:  

folyamatos fűnyírás, növények (virágok, 

zöldségek) és fű ültetése, locsolása 

műszaki iroda + 

Városrehabilitáció+ 

pályázati munkacsop:  

sikeres fővárosi pályázat 

a veranda felújítására 

költségtervek, 

kivitelezés előkészítése 

 

  

Kondor szoba: végleges, szabályozható 

mennyezetvilágítás beszerelése, javítófestés, képek 

és grafikák elhelyezésének kialakítása, keretezés, 

digitális tartalomfejlesztés, hangzóanyagok 

válogatása, felület kialakítása, eszköz felszerelése 

 

belső munkatársak: 

- raktárak ki- és 

bepakolása  

- múzeumi anyag és a 

könyvtár be- és 

kicsomagolása,  

- nyilvántartások 

készítése  

külsős vállalkozók: 

- lépcső és tetőtéri előtér faburkolat 

felújításának befejezése 

- előtéri pvc burkolat elkészítése 

- ablakok biztonsági fóliázása 

- tolóajtók felszerelése 

- folyamatos tetőjavítás 

- riasztórendszer kiegészítése, 

kiterjesztése 

Városgazda: 

a fák formázása és a Bókay-kert felől 

benyúló ágak levágása, a közel fél évig 

húzódó, balesetveszélyes gázvezetékek 

megszüntetéséhez munkagödör ásása, 

betemetése (4 hónap) 

műszaki iroda + 

Városrehabilitáció+ 

a homlokzat-felújítással 

és a gázvezetékkel 

kapcsolatos feladatok 

lebonyolítása 

 

 

megbízási díjak az állandó kiállítás létrehozásához 

Rácz-Szabó Katalin restaurátor, műtárgyvédelmi 

szaktanácsadó Stéger Marcell digitális felületek 

programozása, Serflek Máté grafikai tervezés  

szállítás  
- 5 kör: bútorok, 

nagyobb tematikus 

anyagok külsős 

szállítóval  

- folyamatosan 2 

gépkocsival belső 

munkatársak 

közbeszerzés a főhomlokzat 

helyreállítására pályázati 

támogatással - lebonyolító a 

Városrehabilitáció (első félév) 

önkéntesek: szőlővesszők és gyümölcsfák 

biztosítása, ültetése, gyerekekkel kiskert 

létesítése 

 lakásgazdálkodás: 

utolsó lakó költöztetése 

- a megfelelő lakás 

megtalálása  

  

Külső: feliratok, molinók, táblák a kapunál, az 

épületen és a teraszon 

 

 

 

    


