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A Tomory Lajos Múzeum munkabeszámolója 

2019. január 1. – 2019. 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, 4 külső helyszínen 23 különböző kiállításunk (20 saját és 

3 vendég) volt, ezek közül a Dr. Puskás István életét bemutató tárlat az erdélyi 

Székelyudvarhelyen is látható volt. Látogatószám: 76 064+1212 fő 

- 233 programunkon (ebből múzeumpedagógiai 137 alkalom/3100 fő) 6333 fő vett részt 17 

helyszínen. 

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

múzeum 18kerterkepen.hu, illetve Instagram oldalának létrehozása és üzemeltetése. 

- gazdagon illusztrált helyismereti munkatankönyv 1100 kerületi 4. osztályos és pedagógusaik 

számára 

- gyűjteményköltöztetés, az új állandó kiállítás népszerűsítése és raktár/iroda kialakítása, az új 

épület és környezetének lakhatóvá tétele, felújítása, karbantartása 

- szakmai siker: a villafejlesztés első ütemét „Az év kiállítása” pályázaton díjazták  

  

 

A Tomory Lajos Múzeum – az önálló intézmény első éve 
Az önállóvá válás számtalan jogi, gazdasági, szervezési és egyéb feladattal járt, amelyek 

végrehajtásában külön köszönjük az önkormányzat (különösen a KÖKÖSI), valamint a GESZ 

munkatársainak segítségét, tanácsait. Az intézményben 2019-ben a belső ellenőrzés átfogó 

vizsgálatot folytatott. Elismerték az önállóvá válástól folytatott munkát, illetve ajánlásaik alapján 8 

különféle szabályzatot, tervet alkottunk meg: Adatvédelmi Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Belső 

Kontroll Kézikönyv, Kockázatkezelési Szabályzat, Telefonhasználat, kiküldetések és reprezentáció 

szabályzata, Közalkalmazotti Szabályzat, Kulcs- és kódhasználati Szabályzat, Továbbképzési Terv. 

Az önállóság eredményeként feladatvégzésünk sokkal hatékonyabbá, kiszámíthatóbbá és 

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

kihívásokat.  

 

Külső források bevonása 
Önálló költségvetésünk, intézményi létünk kiszámíthatóvá tette és segítette a pályázást, a pályázatok 

megvalósítását. 2019-ben – mivel kapacitásaink végesek – elsősorban az önkormányzattól célfeladatra 

érkező támogatásokat használtunk fel. Ez azt jelenti, hogy a fenntartó elégedett volt a végzett 

munkánkkal, így kaptunk folyamatosan újabb feladatokat. Tavaly a költségvetésünkön túl különféle 

támogatások és pályázatok formájában még külső forrásból 2 900 000 Ft-ot, önkormányzat által 

meghatározott feladatokra pedig 4 840 000 Ft-ot használtunk fel. Ezen kívül 900 000 Ft 

bevételünk volt, bár ebből 700 000 Ft pályázat alapú, csak számlás kifizetésű. További 8 631 000 

Ft önkormányzati támogatást 5 olyan feladatkörünkhöz kapcsolódó szakmai programra költöttünk, 

amely koordinálásával az önkormányzat bízta meg az intézményt. Valamennyit sikeresen 

megvalósítottuk, és mindennel szabályosan elszámoltunk. 

Emellett 2019-ben egy magánember 30-35 milliós támogatásáról is folyamatosan egyeztettünk, de 

ebben az összetett kérdésben, amelyben az önkormányzat is érdekelt, még nem született megegyezés.  

A hagyományos pályázati formák (uniós, minisztériumi, NKA) mellett 2019-ben a kerületben az 

önkormányzat mellett egyedüli intézményként sikeresen pályáztunk nyári diákmunkások bérére a 
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Kormányhivatalnál, így összesen 5 hónapnyi diákbért kaptunk július és augusztus hónapra az 

államtól. 

Sikeresen befejeződött TÉRKÖZ pályázati partnerségünk és a Szentendrei Skanzennel közös 

projektünk, utóbbi keretében intézményünk bekerült az 5 muzeális szervezet közé, amelyek 

véleményezték és tesztelték a magyar múzeumok bevezetés előtt álló minőségbiztosítási 

rendszerét. Sikeres 1%-os kampányunk után befolyó támogatásokat a Herrich-Kiss Villa kertjének 

szépítésére használtunk fel. Egy korábbi közfoglalkoztatottunk alkalmazását a Városgazda biztosítja. 

Az önkormányzat a fővárostól a Herrich-Kiss villa mindkét verandájának felújítására pályázati 

támogatást nyert el, remélhetőleg 2020-ban mindkét projekt megvalósul. 

2019-ben 5 különféle pályázatot adtunk be vagy nyújtottunk a beadásban az önkormányzatnak 

segítséget, ezek közül 2 már biztosan nyert és felhasználható lesz 2020-ban. 

Nem pénzbeli támogatások: 

A villába szervezett programjainkon és a villakerti projektjeinkben sok önkéntes vett részt: 18 IKSz-

es diák, illetve kb. 25 felnőtt. 40 felnőtt önkéntes segítette az Eötvös akadályverseny lebonyolítását. 

A Tomory Lajos Múzeum Baráti Köre 70 tagú, önálló kulturális és turisztikai programmal elsősorban 

nyugdíjasok számára. Havi vetített képes rendezvényeikhez és a hagyományos karácsonyi 

programjukhoz helyszínt adtunk. Ezen túl egy csak számukra meghirdetett művészeti programot, 

villakerti bográcsolást és autóbuszos kirándulást szerveztünk. A tagok nagy számban vettek részt a 

nagyközönségnek meghirdetett programjainkon is.  

2019-ben számos felajánlást, növényeket, tárgyakat, segítséget kaptunk helyi lakosoktól, szervezetektől, 

több neves előadónk ingyenesen tartott előadást. 

Több partnerségi együttműködést kezdeményeztünk: kerületi művészeti csoportok, szervezetek, 

nyugdíjas klubok, környezetvédelemmel foglalkozó közösségek, magángyűjtők.  

 

Herrich-Kiss villa fejlesztés 
A villa és kertjének fejlesztésével, látogathatóvá tételével, a költözéssel kapcsolatos feladatokat 

táblázatba foglalva ld. az utolsó oldalon. 

Az épületben 2018 novemberében megnyitott kiállítások üzemeltetése mellett folyamatosan 

különféle saját fejlesztésű programokat kínáltunk. (lásd program táblázat) Nagyon sokan voltak 

kíváncsiak az épületre, annak ellenére, hogy csak részlegesen volt látogatható, illetve 1-1 költözési 

időszakban zárva tartottunk. 

Az épületben 75 nm kiállító+20 nm előtér látogatható, a többi raktár és iroda, mivel vállaltuk, hogy 

ide átköltöztetjük a Kondor Béla stny. 10. alatti raktárak és irodák mindegyikét.  A nagy belmagasságot 

kihasználva, és a látványraktár kialakításával tudjuk azt megoldani, hogy a 260 nm-nyi alapterületről 

260 nm-re átköltözve kiállítóteret is tudjunk működtetni. Sajnos az épületben lakó utolsó szociális bérlőt 

nem sikerült kiköltöztetnie az önkormányzatnak (nem fogadta el a csereingatlant), így jelenleg 

programjaink látogathatósága erősen függ az időjárástól, mert az épületbe egyszerre maximum 

30 fő fér el, és egyetlen WC van, ami erősen behatárolja a lehetőségeinket. Így még a baráti körünk 

programjai sem férnek be, és nagyon kell vigyáznunk arra is, hogyan váltják egymást az osztályok.  

A költözés 2018-as 5 köre után 3 újabb körön vagyunk túl, áprilisban valamennyi munkahelyet, irodát 

átköltöztettük, így azóta a villa tekinthető valós székhelyünknek. Év végéig 1 nagyobb és 2 kisebb 

helyiséget ürítettünk ki a Kondor Béla stny. 10 alatt. 

2019 nyarán 44 napra (azaz a kerületi napközis tábor teljes időszakára) megnyitottuk a saját erőből 

szinte teljesen használhatóvá varázsolt kertet a táborosok számára. Ez idő alatt naponta 20-60 gyermek 

töltötte napját a kertben, illetve a romos nagyverandát kézműves foglalkozások helyszíneként 

használták. Az ő adataik nem szerepelnek a szakmai statisztikánkban. 
 

Az év legnagyobb szakmai sikere, hogy a villafejlesztés első üteme „Az év kiállítása” 2019-es 

pályázaton az első öt helyezett közé került (pl. a PIM egyik kiállításával azonos módon). 

 

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 (rendhagyó, kihelyezett órák, játékos kiállítás vezetések, helyismereti 

séták, nyári táborok) 2019-ben is sikeres volt, kiállítóhelyeinken, a kerületben és az oktatási 
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intézményekben tartott 137 programon 3100 gyerek vett részt (a napközis táborosok nélkül!), 19 

oktatási intézményből. Az óvodától a középiskoláig mindenkinek kínálunk csoportra és korosztályra 

szabott programokat.  

2019 őszén 8 oldalas, a 2019/20-as tanévre szóló múzeumpedagógiai ajánlót készítettünk, amelyet 

kinyomtatva és elektronikusan juttattunk el valamennyi kerületi oktatási intézménynek. Kínálatunk a 

két 2019-ben belépett múzeumpedagógus kollégánknak köszönhetően szinte teljesen megújult, 12 új 

programmal vártuk az óvodákat és iskolákat.  

A Nemzeti Kulturális Alap és a Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatának támogatásával 

Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából 2019. márciusában és áprilisában a kerület 

12 általános iskolájában 41 rendhagyó fizikaórát szervezett a múzeum 850 diáknak, melyen az 

intézmény munkatársai Ruthner Attila fizika tanár segítségével a száz éve elhunyt tudós életével és 

tudományos munkásságával ismertették meg a 7. és 8. osztályos diákokat. A programot lezáró egész 

napos kerületi akadályversenyen 40 diákcsapat 155 diákja, valamint 40 felnőtt segítő vett részt.  

2019-ben a nyári szünet első és utolsó hetében tartottuk a múzeum saját nyári táborát, valamint a Bókay-

kerti nyári napközis táborban résztvevő gyerekeknek összesen 15 alkalommal tartottunk 

múzeumpedagógiai foglalkozást. Október 22-én és 24-én a Kandó téri, illetve a Kassa utcai Általános 

Iskola 5. és 6. osztályos tanulói rendhagyó módon, helytörténeti séta keretében emlékeztek meg az 1956-

os forradalomról. A pedagógusok kérésére a Tomory Lajos Múzeum munkatársai állítottak össze két, a 

gyermekek életkorához igazodó sétaútvonalat és sok háttérinformációt tartalmazó képes 

vezetőfüzetet-feladatlapot. A pedagógusok ezeket alkalmazva 9 osztály több mint 220 diákjával 

látogattak el a pestszentlőrinci események fontos helyszíneire.  

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, helyismereti 

programjainkat kínáltuk. Elérhetőek voltunk kerületi szabadtéri rendezvényeken (Angyalkert, Bókay-

Tour, Bókay-kerti Napok, Szüreti Fesztivál). Részt vettünk a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok 

Éjszakáján kórustalálkozót szerveztünk a Herrich-Kiss villa kertjébe, ezenfelül szeptemberben, a 

tavalyi év kihagyása után, újra megszerveztük az Állami telepi találkozót. Tavasszal és ősszel 1-1 

helyismereti napot szerveztünk: a májusi Tomory-napon Eötvösről és kortársairól; novemberben Fedák 

Sáriról és Bánky Vilmáról tartottak a múzeum munkatársai valamint neves meghívottak vetített képes 

előadásokat.  

 

2 képes füzetet, illetve 2 kötetet jelentettünk meg ebben az évben, továbbá 3 nagyobb és 3 mikro 

kiállítás anyagát állítottuk össze. 2019-ben Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci fejlesztője 

című kiállításunk – jelentős mennyiségű kerülettörténeti tárgyi és dokumentumanyaggal kiegészítve a 

székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban volt látható május 31. és szeptember 5. között. (1 212 

látogató) 

 

Kiadványok, Online fejlesztések  
2019 szeptemberében gondozásunkban jelent meg a kerület első, rajzos, 4. osztályosoknak szóló 

helyismereti munkatankönyve: Rozgonyi Sarolta-Tóth Eszter: Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

gyerekeknek (116 oldal). Az 1700 példányban megjelenő kiadványt eljuttattuk valamennyi kerületi 4. 

osztályos diákhoz és tanítóikhoz (1200 fő), valamint a kerületi iskolai könyvtárakba. Több 

könyvismertetőt is szerveztünk. 

Közzétételi lehetőségeink, a múzeumi és helyismereti anyag hozzáférhetősége az új, költséghatékony 

online fejlesztésekkel megsokszorozódtak. Különféle támogatások segítségével ebben az évben a 

világhálón elérhető strukturált adattartalmakat és kiadványaink számát egyaránt növeltük: pl. 

18kerterkepen.hu, MúzeumDigitár, továbbá népszerűsítettük a kétféle kerületi sétaapplikációt. 
(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 2017 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. Májusban létrehoztuk a múzeum 

Instagram oldalát kísérleti jelleggel. 



 4 

2019-ben vegyes helyismereti és program tartalmak kerültek közösségi felületeinkre: az Instagram 

oldalon 23 bejegyzés és 123 követő, Facebook oldalunkon 127 bejegyzés, 90 475 elérés volt. 

Honlapunkat 52 071 látogató 886 956 találata érte el. A MúzeumDigitár felületen elsősorban 

légiforgalmi és művészeti anyagot, összesen 141 tételt fotóval együtt tettünk nyilvánossá. 

2019-ben az OSZK-val való együttműködés keretében két kiadványunk (Sorsfordulók, Kenyér és 

Tank) digitális formában felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalára. 
 

Képzőművészeti gyűjtemény megalapozása 
Az év legnagyobb sikere, hogy a Kondor Béla pestszentlőrinci gyermekkorát és sokoldalú munkásságát 

bemutató Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés vonzásában című tárlatunk „Az év 

kiállítása” 2019-es pályázaton elismerő oklevélben részesült, melyet az igényes vizuális 

megjelenéssel és gondos tartalmi válogatással létrehozott kiállításért kaptunk. Az emlékszobában látható 

képzőművészeti anyag négyhavonta cserélődik, így egy év alatt összesen 17 eredeti Kondor Béla 

alkotást tekinthettek meg az érdeklődők. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeum, a miskolci Herman Ottó 

Múzeum valamint a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria kölcsönzésével valósulhatott 

meg. A kiállításhoz rendszeres kurátori tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, 

valamint tudományos és kulturális programok kapcsolódtak: szakmai kerekasztal beszélgetés a 

miskolci Herman Ottó Múzeum és a Kogart művészettörténészeinek részvételével, Szécsi Margit és 

Kondor Béla költészetét megidéző irodalmi délután Mohai Gábor előadásában, valamint Bagdy Emőke 

művészetpszichológiai előadása. Szeptemberben Kondor Béla egykori szülőházának kovácsoltvas 

korlát eleme is intézményünk birtokába került.  

A 2019-es évben képzőművészeti gyűjteményünk 17 műalkotással gyarapodott, melyeket a 

MúzeumDigitár gyűjteménykezelő programmal digitalizáltunk. Ezek között található egy Kondor Béla 

rézkarc, melyet a BÁV grafikai aukcióján vásároltunk. A műalkotás restaurálását Ördög Edit könyv- 

és papírrestaurátor végezte el. Kondor Mária jóvoltából értékes újranyomott rézkarcokat tartalmazó 

emlékmappával bővült a képzőművészeti anyag. 

A Villa kertjében ősszel megrendezett Kerítés-kiállítással a XVIII. kerületi Művészeti Egyesülettel 

szorosabb együttműködést kezdeményeztünk (15 kiállító). Ezzel párhuzamosan a kiemelkedő kerületi 

kortárs művészek munkáinak megvásárlását is elkezdtük (Tasnádi Szandra szobrászművész 

kisplasztikája). 

A Herrich-Kiss villa egykori lakójának, Erdélyi Ferenc festőművésznek életét és munkásságát a 

tudományos kutatást követően a Havannatelepi könyvtárban tablókiállításon mutattuk be az 

érdeklődőknek.   

 

I. MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:  
 

A. KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK (Szf.: 910203): 23 kiállítás, 76064+1212 fő 
Állandó kiállítások:  

Herrich-Kiss villa 

 Állandó kiállítások: Látványraktár  

Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés 

vonzásában (részleges nyitva tartás a költözések miatt) 

Nyitva tartás: Cs-P 10-18 óra, Sz 

14-18 óra csoportok számára eltérő 

időpontban is. 

 Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok   Össz. látogató:2000 fő 

Tárlatvezetés 32 alk. 171 fő 

Múzpedagógiai f. 42 alk. 775 fő 

 Egyedi programok a villában:  

január 19. Előadás Kondor Béla életútjáról (Kondor szoba max. bef.képes.) 14 fő 

március 5. Szakmai nap – Kondor-kiállítás (Kondor szoba) 11 fő 

május 16. Tomory-nap  - előadások (beltéri) 35 fő 

május/június Olvasás Éjszakája (2 alkalom) 2x28 gyermek+szülők összesen 87 fő 

június Történeti Bizottság ülése, SZAK látogatás, volt Steinmetzesek összesen 45 fő 

Június 21 TLMBT kerti program 25 fő 

június 22. Múzeumok éjszakája 220 fő 

augusztus 3. Herba teadélután 60 fő 

szeptember 7. Burgonyától a Pityókáig/Kerítés kiállítás 65 fő 

szeptember 19. Kerületi óvodavezetők értekezlete (beltéri) 26 fő 
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október 2. Pestszentlőrinc-P.imre gyerekeknek könyvbemutató (beltéri) 40 fő 

október 22. A repülés szimbolikája Kondor Béla művészetében - Bagdy 

Emőke előadás (beltéri) 

35 fő 

november 16. Családi délután (beltéri) 17 fő 

november 21. Ötórai tea a villában (beltéri) 13 fő 

november 28. Fedák est (beltéri – az előtérben is ültek) 55 fő 

december 1. Keresd a Mikulást! (FezoSporttal) 200 fő 

december 4. Közbigyó projekt (beltéri) 20 fő 

   

Múzeumsarok – Szent Lőrinc stny. 2. - kiállítóhely 

egész évben Működési engedély szerint előírt, bővített nyitva tartás. (a két nyári 

tábor ideje alatt zárva) 

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok 

Ügyfélszolgálat – helytörténeti felvilágosítás, anyagátvétel, 

szkennelés, fotózás. Kötelező statisztika leadása jan. 31.  

Kiállítások: 200 év emlékei, Oktatástörténetünk múltjából 

Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből 

Vendégkiállítás: Eötvös Loránd nyomában 

Programok: Idegenvezetők Világnapja (séta a Kossuth téren), 

Eötvös akadályverseny 

K, Cs, P 12-18 óra között, Sz 10-

16 óra között, majd Sz 12-18 óra 

ld. Pavilon Galéria 

Össz. látogató 1005 fő 

5 tárlatvezetés - 20 fő 

Nyári tábor 2 alk. 16 fő 

Múzped. 11 alk. 254 fő  

Séta 1 alk. 21 fő 

Egyéb rendezvény 5 alk.: 50 fő 

Eötvös akadályverseny: 165 fő 

Havanna kiállítóhely – Havanna u. 9. 

egész évben Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok, 

költségkímélés szempontjából kulcsos látogatás 

Kiállítás: Az Állami-teleptől a Havannáig 

Időszaki kiállítás: 30 éve rombolták le a berlini falat 

Programok: KÖN – Séta 

Össz. látogató: 520 fő 

Diákcsoportok: 14 alkalom 130 fő 

TLMB Baráti kör klubnapjai: 11 

alkalom 195 fő 

3 rendezvény: 65 fő  

   

Klasszikus időszaki kiállítás: 

egész évben Pavilon Galéria – Kossuth tér 

Utazás a Karinthy körül 

Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci fejlesztője 

A Látható Ember – Szécsi Margit 

A pestszentlőrinci Kossuth tér 

1956 - Forradalom a kerületben 

50 éves a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola 

K, Cs, P 12-18 óra között, Sz 10-

16 óra között, majd Sz 12-18 óra 

Hatékonyság növelés miatt nyártól 

1 fő biztosítja a Múzeumsarok és a 

Pavilon nyitva tartását, hetente 

váltva, hogy melyikben van éppen 

az ügyeletes. 

Össz. látogató: 335 fő 

 

 Ég és Föld repüléstörténeti kiállítás az Aeroparkban, az Il-

18-as repülőgépben 

72 376 fő 

 

Képzőművészeti kiállítások 

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

 

Külföldi kiállítások 

Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci fejlesztője 

május 31. és szeptember 5. között. (1 212 látogató) a tablósorozatot kiegészítettük 

helytörténeti tárgyi és dokumentumanyaggal 

Románia, Székelyudvarhely, Haáz 

Rezső Múzeum 

 

Tablókiállítások: 

Helyszínek: Herrich-Kiss villa, Városháza, Kossuth tér 600 fő (becsült adat) 

Ég és Föld – A polgári repülés és Budapest 18. kerülete 1 helyszín/ 2 nap 

A város közepe – A pestszentlőrinci Kossuth tér 2 helyszín/2019 október-december 

Üllői út – ami összeköt 1 helyszín/2019 január-október 

 

Havannatelepi könyvtár előtere (3 kiállítás):  

Expo ’58, Mozik Pestszentlőrincen, Francis de Erdély: az amerikai évek 

egész évben - 3 000 fő (becsült 

adat) 
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B. MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK (Szf.: 910204): Múz.ped.: 137 falkalom, 3100 fő, 

program: 96 alkalom, 3233 fő  

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 19 oktatási intézmény számára csoportos programok  

online véleménykérő kérdőív összeállítása pedagógusoknak, email címlisták bővítése 

137 falkalom, 

3100 fő 

Iskolák: SOFI, Bókay, Brassó, Csontváry, Darus, Eötvös, Gloriett, Gulner, Kandó, Kapocs, Kassa, Kastélydombi, 

Kondor, Piros, Tanext, Vajk, Vörösmarty 

Óvodák: Cseperedő, Pitypang 
Saját kiállítóterekben a hagyományos tárlatvezetéseken kívül: 

Villa: 19 alk. iskolai csoport 392 fő, Saját nyári tábor 2 alk. 16 fő, kerületi napközis táborok 18 alk. 343 fő 

Múzeumsarok 14 alk. 435 fő 

Havanna 9. 14 alkalom 130 fő 

Egyedi, nagyobb méretű, kihelyezett programok (a kisebbek csak az összesítésben szerepelnek) 

Eötvös órák (12 iskola, 41 óra, 850 diák) 

Eötvös akadályverseny (40 diákcsapat, 156 diák, 7 helyszín + jutalomkirándulás) 

SOFI (Hagyományőrző húsvéti és karácsonyi foglalkozás 107 fő, 76 fő) 

56-os séta (220 diák) 

villa napközis táborosok (44 napon keresztül napi 20-60 diák) statisztikán kívül 

Helytörténeti vetélkedők, művészeti pályázatok (közreműködés másokéban) közép- és általános 

iskolásoknál, nyugdíjasoknál közreműködés a zsűriben 

4 alk.. 

  

Nagyközönség számára meghirdetett rendezvények: 17 helyszínen  

email címlisták folyamatos bővítése, rendszeres frissítése, diákokkal szórólapozás 

96 alkalom, 

3233 fő 

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

csoportoknak (saját): 

Üllői úti füzet bemutatója 207 fő (Önkormányzat Tanácsterem) 

Állami-telepi találkozó 114 fő (Kondor Béla Közösségi Ház) 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre gyerekeknek könyvbemutató 40+11 fő (Villa +Imre-ház) 

Volt egyszer egy kertváros könyvbemutató 50 fő (Brassó Utcai Általános Iskola) 

TLMB 12 alkalom 195 fő, (Kondor 10., Havanna 9., Herrich-Kiss villa) 

Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci fejlesztője 35 fő (2 megnyitó – 1 Pavilon Galéria, 1 

Haáz Rezső Múzeum) 

NDK kiállítás megnyitó 20 fő (Havanna 9.) 

a hagyományos 

tárlatvezetéseken 

kívül: 

 

20 alk.  

Országos rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás (standdal, programmal, kiállítással, kísérő 

rendezvénnyel – ezek szabadtéri rendezvények vagy sétaprogramok) 

Idegenvezetők világnapja (február), Urbitális Majális, Múzeumok Majálisa (május), Múzeumok 

Éjszakája (június/villa), Kulturális Örökségnapok (szeptember) 

A Múzeumok Majálisa kerületen kívül, a Nemzeti Múzeum kertjében 300 fő 

5 alk. 

Helyi hétvégi szabadtéri rendezvények (programmal, kiállítással, kísérő rendezvénnyel, 

kiadvánnyal): 

Traktormajális 120 fő (május/Tündérkert), Sörfesztivál (augusztus), Nagyi főztje fesztivál 

(szeptember), Szüreti Mulatság (Kossuth tér) okt. 

Angyalkert 60 fő (Bókay-kert/május) 

5 alk.  

Helytörténeti séták vezetéssel: 5 séta (2 Idegenvezetők Világnapja, 2 Urbitális, 1 KÖN)  

Egyéb túrák (túraútvonal stb.): 2 biciklis/gyalogos helytörténeti túra (Pestszentimre/április 

Pestszentlőrinc/szeptember), 1 Mikulás túra (december/villa) 

Épületlátogatások:2 Vietnámi Buddhista szentély 

10 alk. 

Hétvégi zárt téri rendezvények külső helyszínen: PIK/Tudományos Majális 50 fő  

Munkatársak konferencia részvétele, előadások, kiállítás megnyitók tartása: 19 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: Veterán gépek… (Traktormajális)  

Írása, szerkesztése:  
A mi Üllői utunk (28 oldal, szerk.: Fodorné Nagy Veronika, 1000 példány)  

A Pestszentlőrinci Kossuth tér (36 oldal, szerk.: Heilauf Zsuzsanna, 1000 példány) 

3 db füzet 
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Cikkek, tanulmányok készítése: honlapunk, Magyar Múzeumok online, kerületi sajtó, 

Városunk, Városkép, Honismeret, sajtóbeszámolók stb.  

8 cikk 

Házi készítésű, szerkesztett füzetek:  

Múzeumpedagógiai, Őszi-téli programajánló, gyógynövényajánló 

3 db 

Meghívók, szórólapok, plakátok, programajánlók, emléklapok, feladatlapok készítése 15 féle 

Kiadott kötetek: Rozgonyi Sarolta-Tóth Eszter: Pestszentlőrinc-Pestszentimre gyerekeknek 

(116 oldal, 1700 példány)     

Szeleczky Zoltán: Volt egyszer egy Kertváros (168 oldal, 500 példány) 

 

Online felületek fejlesztése  

Kerületismereti honlap: 18kerterkepen.hu anyagának fejlesztése: valamennyi kerületi 

utca és telep, az összes köztéri szobor és emlékmű, számos épület és intézmény neve, helye 

és története kereshető, a térképpontokhoz 399 db fénykép feltöltése 

TÉRKÖZ tám. 

18kerhazjegyzek.hu anyagának fejlesztése:  

10096 rekord elkészítése, 725 tervrajz feltárása, szkenneltetése  

EMMI támogatással 

Látványraktári honlap fejlesztése (tárgyleírások készítése, feltöltése)  

Ingyenes séta applikációk népszerűsítése  

MúzeumDigitár: 141 tételhez fotó feltöltése és nyilvánossá tétele (elsősorban a 

légiforgalmi gyűjtemény anyaga) 

 

Múzeumi honlap: megkezdtük a honlap látogatóbarát, okostelefonon is használható 

formátumának fejlesztését (honlapjainkat archiválja az OSZK) 

52.000 fő 

886 956 találat  

Facebook oldal (nemcsak a programok, hanem rendszeresen helytörténeti tartalmak 

közzététele is) 474 kedvelés, 471 követő 

127 bejegyzés,  

90 475 elérés 

Instagram oldal elindítása 123 követő  23 bejegyzés 

2 kötetünk felkerült a MEK-be ld. szöveges rész (Sorsfordulók, Kenyér és Tank)  

 

 

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

Kutatószolgálat (helyben, telefonon, levélben, postán és interneten) 63 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 

22 alk. 

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

egyházak, pártok és magánszemélyek felé). 

7 alk 

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

egyházak, sportegyesületek, éttermek) – pl. Tudományos Majális/PIK, Angyalkert, Kincses 

Kultúróvoda, Fezosport, Hofherr-Dutra, XVIII. kerületi Művészeti Egyesület, több nyugdíjas klub 

Eötvös vetélkedő: Téry Ödön Túra Klub, Eötvös Általános Iskola MTA SZTAKI, Pestszentlőrinci 

Nagykönyvtár, BEAC 

18 partner 

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

cseréje, átadása, közreműködés programjaikban) – pl. múzeumi napok, 56-os programok, Határtalanul 

program) 

4 partner  

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

Szépművészeti Múzeum könyvtára) 

28 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   7 alk. 

  

Együttműködés országos múzeumokkal: BTM, Bélyegmúzeum, Néprajzi Múzeum, Műszaki 

M.,budapesti helytörténeti gyűjtemények, egyéb intézményekkel: ELTE, szakmai szervezetekkel: 

MAMUTT, Pulszky, BHT, OSZK; MRT, Repüléstörténeti Emlékpark (LKK), Herman Ottó Múzeum, 

Miskolci Galéria, PIM, Nemzeti Galéria, győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,  

Haáz Rezső Múzeum-Székelyudvarhely 

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, NG, Haáz Rezső Múzeum 

. 
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Szakmai programokon való részvétel, közreműködés: Múzeumpedagógiai Évnyitó; 

Múzeumpedagógiai Konferencia; Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete- Értékeld a látogatót. 

szakmai fórum; Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a  

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft szervezésében: könyvbemutató és módszertani nap az 

iskolai közösségi szolgálat múzeumi szervezéséhez, Országos Múzeumigazgatói Konferencia, a 

Pulszky Társaság, illetve a Honismereti Szövetség közgyűlése, Múzeumok Majálisa díjkiosztó 

9 alkalom  

20 nap 

 

Munkatársak által tartott előadások: Tomory nap, Fedák nap, Evangélikus Konferencia, PIK 

konferencia, Művészegyesület, kiállításmegnyitó 

5 előadás 

Folyamatos együttműködés a kerületi Jubileumi Tanácsadó Testülettel, a Helyi Értéktár Bizottsággal, 

Történeti Bizottsággal, Tankerülettel 

8 alk. 

Élő kölcsönzések: Malév-kiállításhoz magánszemélyektől, Textilmúzeum, Herman Ottó Múzeum, 

Nemzeti Galéria 

 

 

 
II. MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK 
A. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS (Szf.: 910201) 

Kerületi kiadványok célzott gyűjtése:   

sajtóanyag elektronikus, PDF formátumúak  253 db 

plakátok, aprónyomtatványok, helyi lapok kerületi meghívók és szórólapok kb. 180 db 

Kiemelten gyűjtött tárgyi és dokumentum anyag:  

Egyedi vétel, ajándékozás, csere, letét, önkormányzati átadás 

Vásárlás 3 db Ajándék: 143 tétel, Malév: 94 tétel,  

Eredeti dokumentum: 341 db, tárgyi gyarapodás: 250 db, művészeti alkotás: 16 db 

 

Felhívások, antikváriumok, árverések figyelemmel kísérése  

különösen képeslapok, térképek, fotók, dokumentumok vásárlása 

képeslap: 12 db, fénykép: 16 db, művészeti alkotás: 1 db 

 

Könyvtári állomány gyarapítása  
vásárlás: 3 könyv és 2 periodika, csere és ajándékozás: 21 könyv, művészeti kiadványok: 5 db 

 

Kerületi fotók (digitális): 3383 db 

Adattári gyarapodás: 200 db  

Adattári fotók (digitális): elsősorban rendezvény fotók 6382 db 

 

B. ÁLLOMÁNYVÉDELEM (Szf: 910201) 

Savmentes papír, tároló dobozok stb. beszerzése  Szükség szerint 

Szállításhoz csomagolóanyagok beszerzése (pufi fólia, dobozok)  Szükség szerint 

Kiállítóterek, raktárak tárolási paramétereinek műszeres ellenőrzése, beállítása az 

adott körülményekhez alkalmazkodva – különösen a Kondor szoba esetében (napi 

ellenőrzés és napló vezetése) 

Folyamatos 

A Kondor szoba hőmérsékletének és páratartalmának szabályozásához 

eszközbeszerzés (légkondicionáló, párásító berendezés) 

 

A kiállító- és az előtér kamerarendszerének kiépítése, rögzített felvétel készítése  

Rovarok elleni védekezés eszközeinek, továbbá szájmaszkok, pamutkesztyűk 

beszerzése 

 

Fényképek, képeslapok, üvegnegatívok, diák, dokumentumok digitalizálása, tárolása  60 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 

 

20 dokumentációs egység 

Tárgyi anyag csomagolása, tisztítása, szállításra, kiállításra, kölcsönzésre előkészítés, 

új anyag esetében raktári elhelyezés előtt 

2019-ben kiemelt feladat volt: 

- Látványraktári anyag (3 alk.) és a külső kiállítóhelyek (Múzeumsarok, Havanna 

kiállítóhely – 1-1 alk.) teljes anyagának tisztítása, átvizsgálása  

- költöztetett anyag csomagolása, tisztítása (adattár, fotó- és dokumentumtár 

dobozolt állománya, műszaki gyűjtemény, Cd-k) 

- A Kondor szoba grafikáinak cseréje 4 havonta: csomagolás, szállítás, rögzítés (16 

alkotás) – biztosítás kötése  

digitális másolatok készítése anyagátvétel, fotózások, listák összeállítása, szállítások 

egyeztetése 

csomagolás 20 alkalom, 

tisztítás 15 alkalom, 1384 

tétel 
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1 Kondor Béla rézkarc teljes restaurálása  

A kézikönyvtár és a kiadványok kidobozolása, rendezése, polcra helyezése 600 kötet 

 

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

Képeslapgyűjtemény - Elektronikus nyilvántartás megkezdve Folyamatos ld. gyarapodás  

Fotótár - Elektronikus nyilvántartás megkezdve 16 tétel 

Könyvtári állomány nyilvántartásainak folytatása  Folyamatos ld. gyarapodás 

Az egyedi tárgyi anyagról a nyilvántartáshoz készült fotók száma 303 tétel 

Letétbe helyezett anyagok listázása 4 tétel 

Repüléstörténeti anyag leltározása 54 tétel 

 

III. DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, PÁLYÁZATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK  
Pályázatok  

Önkormányzati rendezvényterv (pl. Múzeumok Éjszakája, nyári tábor) + külön keret: Eötvös 

akadályverseny, Villakerti programok (utóbbi részben bútorbeszerzés)+ kiadványok 

340 000 + 2 500 000 

+2 000 000 Ft 

Járásszékhely 2017 elszámolása 600 000 Ft 

EMMI Járásszékhely 2018 pályázaton digitális tartalomfejlesztésre elnyert pályázati tám. 

ebből fejlesztettük a 18kerhazjegyzek.hu-t 

1 200 000 Ft 

TÉR-Köz Kossuth tér (programok, kiállítások, online fejlesztések, kiadványok) maradék a 

3 000 000 Ft-ból, a teljes pályázati összeggel elszámoltunk 

300 000 Ft 

Eötvös 100. program 800 000 Ft NKA 

Skanzen Minőségbiztosítási program – országosan 5 partner egyike 400 000 Ft 

Nyári diákmunkások bére 790 000 Ft 

NAV 1% - kertfejlesztés 95 000 Ft 

Támogatók Városgazda (1 fő teremőr közfoglalkoztatottként, majd alkalmazottként)  

Önkéntesek (elsősorban villa programok) diák 18, felnőtt 

25+40 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 karbantartó 2 fő 

Kiegészítő teremőr 6 órás (Városgazda alkalmazásában a Pavilon Galériában, a közfogl. kiváltására) 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,) Tavasszal 3 hónapot 

betegállományban, 2019. október 31-től  a Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársa. 

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) 

Cziráki Melinda múzeumpedagógus (gyermek és felnőtt programok szervezése, nyilvántartások vezetése) 

2019. márciusától a múzeum munkatársa. 

Mayer Adél múzeumpedagógus (gyermek és felnőtt programok szervezése, nyitva tartások, 

kommunikáció) 2019. márciustól megbízási szerződéssel, június elsejétől 6 órás 

részmunkaidőben, október elsejétől 8 órás foglalkoztatott. 

Bukszár Zsanett múzeumpedagógus – múzeumpedagógiai foglalkozások, programok  

2019. január 16-tól veszélyeztetett terhesként betegállományban volt, majd pedig június2-

tól CSED és GYED. 

Kemény Tiborné gyűjteménykezelő - raktárrendezések, digitalizálás, adminisztráció 

2018. végétől felmentési idejét töltötte, mivel áprilistól nyugdíjba vonult. 
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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 - munkabaleset miatt augusztustól novemberig táppénzen. 

megbízásival:  

 P. Janosiczki Benedikta teremőr, takarító – külső kiállítóhelyek nyitvatartásának biztosítása, kiállítóhelyek, 

raktárak takarítása 

Szegedi Sándor karbantartási és kertészeti feladatok elsősorban a villában 

alkalmi megbízásival: fizika tanár, átmeneti múzeumpedagógiai munkatárs, programszervező munkatárs, 

kisegítő takarító (4 fő) 

 
Egyedi ellenőrzési feladatok  

Múzeumi nyilvántartások állása, változásai (összesítések) 

Kiállítótermi ügyelet nyilvántartása, a Múzeumsarok felügyelete, irodai ügyeletek 

adminisztrációja 

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

Fodorné, 

majd Gábor, Cziráki 

Kölcsönzések nyilvántartása, adatai Szegediné 

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

Múzeumpedagógiai programok adminisztrációja Cziráki 

Leltárba vett eszközök, raktárak, kiállítótermek állapota Szegediné  

Árusított kiadványok nyilvántartása, dologi kiadások figyelemmel kísérése Balogh 

Kötelező statisztikák: Múzeumi – Fodorné, Könyvtári – Pápai 

Múzeumpedagógiai statisztika  

Fodorné, Heilauf, 

Gábor, Cziráki 

Szakmai továbbképzések belső tájékoztatók+konferenciák 

 

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); 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 Pavilon, Havanna Szné, V.T. 

Karbantartási feladatok: beázások, helyiségek karbantartásának figyelemmel kísérése, 

javíttatása, kódok és kulcsok figyelemmel kísérése, közüzemi órák átírása, mérőállások 

nyilvántartása, légkondicionálók és gázüzemű berendezések, tűzoltó készülékek ellenőrzése 

Szné, V.T. 

Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, laptop) V. T. 

Baross utcai képzőművészeti raktár  Szabó 

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

Herrich-Kiss villa + költözés - ld. a külön táblázatot az utolsó oldalon múzeumvezető 
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Herrich-Kiss villa és a költözés 2019 

 Szakmai feladatok/üzemeltetés költözés  épület  kertészeti, kertrendezési feladatok önkorm. +  

  

Látványraktár, előtér: működtetés, 

nyilvántartás, rendszeres tisztítás, 

múzeumpedagógiai programfejlesztés, 

szórólapok és kiadványok rendszeres 

kihelyezése 

Kondor szoba:működtetés, karbantartás, 

alkotások 4 havi cseréje, csomagolása, a 

szoba hőmérséklet, fény, páratartalom 

paramétereinek napi ellenőrzése, 

feljegyzése, légkondicionáló beépítése, 

párásító készülék üzemeltetése  

Külső: feliratok, molinók, táblák a 

kapunál, az épületen és a teraszon, 

karbantartás, csere 

belső munkatársak:  

ütemtervek, beszerzési 

listák egyeztetése, 

véglegesítése több körben 

(mit tudunk a meglévőből 

felhasználni, mit hová 

teszünk, mit kell ezen felül 

beszerezni)  

- beszerzések 

beszerzések: 

- kiegészítő elemek a 

meglévő fém 

polcrendszerekhez 

- informatikai eszközök (pl. 

kábelek) 

- az informatikai hálózat 

kialakításához elektromos 

hálózatbővítés volt 

szükséges, csak ezután 

tudtuk az irodákat 

átköltöztetni 

- belső kamerarendszer 

 

 

intézményi keret, külsős vállalkozók: 

- a Bókay-kert felé eső terület 80%-ának 

tereprendezése, a fák karbantartása, az özönfák 

sarjadékainak kibontása, kerti út nyomvonalának 

kialakítása, 

- ledőlt, sérült fa kerítéselemek javítása, 

 - kapucsengő, kaputelefon létesítése, karbantartása,  

- külső kamerarendszer létesítése,  

- kútaknák lezárása, 

- a kert balesetveszélyes részeinek lezárására 

mobilkerítés beszerzése 

- a kert talajának javítása, termőföld beszerzése 

- a Makói utcai kertkaputól a betonlapos járda 

újrarakása 

- kerti vízcsapok javíttatása, új kerti csap kialakítása 

főépítészi iroda:  

verandaegyeztetések 

folyamatos tanácsadás, 

egyeztetések a kisebb 

munkálatokkal, a kert 

kialakítással és a kisebb 

veranda felújításával 

kapcsolatban 

Fujtás Krisztina 

közművelődési referens: 

szabadtéri programok 

megvalósításához tanácsadás, 

kültéri áramfelvételi hely 

kialakításának megszervezése  

  

Irodák, raktárak, könyvtár, informatikai 

helyiség bútorzatának kialakítása, 

berendezése,  

informatikai rendszer és az egyes 

munkahelyek beüzemelése,  

működési rendek, ügyeletek 

kidolgozása 

belső munkatársak:  

- iroda és raktárhelységek 

bútorainak, 

polcrendszereinek szét- és 

összeszerelése 

 belső munkatársak: 

nyílászárók kezelése,  

biztonságtechnikai feladatok 

összeírása 

akadálymentesítéshez 

biztonságos rámpa szerelése 

külsős szakemberek keresése 

kertész, karbantartó munkatárs:  

folyamatos fűnyírás,  

növények (szőlő, virágok, zöldségek) és fű ültetése 

(több 100 négyzetméteren),  

locsolás 

a megtisztított erdőterület folyamatos karban tartása 

műszaki iroda + 

Városrehabilitáció+ 

pályázati munkacsop:  

sikeres fővárosi pályázat a 

kisebb veranda felújítására 

költségtervek, kivitelezés 

előkészítése  

  

Áprilisban székhelyáthelyezés, telefon 

átkötés stb. 

belső munkatársak: 

- raktárak ki- és 

bepakolása  

- múzeumi anyag és a 

könyvtár be- és 

kicsomagolása,  

- nyilvántartások készítése  

külsős vállalkozók: 

- folyamatos tetőjavítás 

- riasztórendszer kiegészítése, 

kiterjesztése, módosítása 

- két hiányzó fa ablakredőny 

megcsináltatása 

 

Városgazda: 

mulcs biztosítása,  

maradék nyesedék elszállítása 

közreműködés a terület őrzésében, 

rendezvénysátor építése és bontása 

lakásgazdálkodás: utolsó 

lakó költöztetése – sajnos a 

felajánlott ingatlant nem 

fogadta el  

  

szállítás  
- 3 kör: bútorok, nagyobb 

tematikus anyagok külsős 

szállítóval  

- folyamatosan 2 

gépkocsival belső 

munkatársak 

belső munkatársak:  

- külsős szakemberek 

keresése 

- adminisztráció, munkák 

végrehajtatása, ellenőrzése, 

szükséges javítások 

végrehajtatása 

 

Belső munkatársak: 

Közreműködés a kert karbantartásában 

a kerti bútorok, mobilkerítések, sátrak áthelyezésében, 

a kerti út kialakításában, növényültetésben 

Műszaki Iroda: szabadtéri programok tartására 

alkalmas kültéri villanyvételi doboz, oszlop létesítése 

főkertész: 

egyeztetés a kertfelújítási 

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

Költözés: irodabútorok, polcrendszerek, teljes informatikai felszerelés, régi kiállítási 

anyagok, dokumentumtár és fotótár, adattár és a maradék könyvtári állomány 

szállításra való előkészítése (válogatás, csomagolás, szét- és összeszerelés) 

Szállítások: - 3 alkalom külsős szállítóval, folyamatos 2 gépkocsival belső 

munkatársak 

múzeumvezető 

 

 

 

Budapest, 2020. február 13. 

 

 

Heilauf Zsuzsanna 

intézményvezető 
 


