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I. Szervezeti kérdések 

 

Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a Néprajzi Múzeum 
számára. Ennek hatásai a munkaszervezésben, a különböző munkák átcsoportosításában, a fe-
ladatok átvételében fokozatosan jelentkeznek az év különböző időszakaiban. Mindez alapvető 
szervezeti átalakítást nem jelent, viszont a munkatársak nagyobb leterheltségével jár. A Kom-
munikációs Főosztály vezetését Fejős Zoltán főigazgató, a Gyűjteményi Főosztály vezetését – 
a főosztályvezető felmentési idejének lejárta után – Szarvas Zsuzsanna főigazgató-helyettes 
veszi át. Megszűnik a tudományos titkári feladatkör. A szakalkalmazottak rendszeresen kise-
gítő tevékenységeket is el kell lássanak (ruhatár, jegyellenőrzés), a múzeum közönségszol-
gálati és múzeumpedagógiai tevékenységében egyre nagyobb szerep hárul a muzeológusokra. 

A gazdasági igazgatói posztra kiírt, megismételt pályázat eredményeképpen az intézmény 
gazdasági igazgatója Vágvölgyi Márta. 
 

 2011. tény 2012. terv 
Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet) 108 86 

Ebből magasabb vezető 
vagy vezető  
(fő, töredék is lehet) 

10 8 

Ebből szakmai munka-
körben foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

80 65 

Ebből nem szakmai mun-
kakörben foglalkozta-
tottak  
(fő, töredék is lehet) 

28 21 

 
 

II. Szakmai működés 
 

1) A támogatáscsökkentés hatásainak bemutatása 

A támogatáscsökkentés után az állami finanszírozás az intézményben dolgozó munkatársak 
bérének fedezetét sem biztosítja teljes mértékben. A múzeum működési költségeit – amelyek 
az épület korszerűtlen fűtési és elektromos rendszere miatt rendkívül magasak –, a szakmai 
működést saját bevételből, pályázati pénzekből kell biztosítani. Mindez a 2012. évben rendkí-
vül nehéz, szinte lehetetlen feladat elé állítja az intézményt. Gondot jelent, hogy a kötelező 
létszámleépítés költségeinek biztosításáról mindezidáig nincs hivatalos tájékoztatás. A lét-
számleépítés jogszerű végrehajtásához szükséges egyeztetések miatt a folyamat elhúzódik, 
15–16 főnek hozzávetőlegesen két hónap bérköltségével terheli meg az intézményt. 



A jelentős forráshiány miatt mindenképpen csökkenni fog a programok, a kiadványok száma, 
még inkább visszaszorul a fizetett reklám és kommunikációs tevékenység. A tervezett kiállítá-
sok többsége együttműködésben, rendkívül kevés anyagi ráfordítással valósítható meg. Csak 
azokat a szakmai feladatokat lehetséges elvégezni, amelyekre többletforrás (pályázati vagy 
egyéb támogatás) áll rendelkezésre.  

A szakmai működésben kiemelt cél a kevéssé pénzigényes feladatok – mint például a gyűjte-
ményfeldolgozás – intenzitásának növelése.  

 
 

2) Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok  
 
Múzeumi Állományvédelmi Program  
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai elképzeléseivel összhangban – a múzeumi mű-
tárgyállomány hatékonyabb és takarékosabb védelme érdekében – 2012-ben is folytatódik a 
Múzeumi Állományvédelmi Program.  A program célja annak biztosítása, hogy a múzeumi 
vezetők és az ott dolgozó szakemberek átfogó módon sajátítsák el és építsék be a megelőző 
műtárgyvédelem szemléletét tevékenységükbe az intézményi munka minden területén.  
 
A rendelkezésre álló keretből az előző évekhez hasonlóan elsősorban koordináló feladatok el-
látására és jelképes támogatásokra nyílik lehetőség. 

1. Befejeződik a „Műtárgybarát környezet – környezetbarát múzeum” gondolat köré szerve-
zett kezdeményezés. Ennek jegyében a program kiemelten támogatja a környezetvédelemmel 
és a munkavédelemmel kapcsolatos elméleti alapok megerősítését, valamint folyamatos 
konzultációs lehetőséggel és továbbképzés szervezésével igyekszik növelni a tájékozottság 
mértékét. A környezetbarát múzeumok megteremtése érdekében segítséget nyújt az intézmé-
nyeknek a környezetvédelem területén előírt kötelezettségeik teljesítésében. Az Állomány-
védelmi Program 2011. második félévében meghirdetett akcióval lehetőséget biztosított a mú-
zeumokban felhalmozódott veszélyes hulladék elszállítására és megsemmisítésére. A veszé-
lyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségeit a program elsősorban a 2011-
es támogatási keretből finanszírozza. Amennyiben az a tavalyi keretet meghaladja, a 2012-es 
összegből tervezzük kiegészíteni. 

2. A program a múzeumi munkatársak szakmai tájékozódását továbbképzéssel és személyes 
konzultációkkal segíti. A 2012. évi továbbképzés és konzultáció az év második felében a ve-
szélyes hulladék elszállítással kapcsolatos tapasztalatokat veszi számba, illetve a környe-
zetvédelem, munkavédelem, biztonságtechnika témakörében tervez további előadásokat, 
bemutatja a veszélyes hulladékok előírás szerinti tárolásának költséghatékony lehetőségeit. 

3. A program a rendelkezésre álló anyagi keret terhére szabványos veszélyes hulladéktároló 
edényeket, munkavédelmi eszközöket, védőfelszereléseket vásárol a résztvevő intézmények 
számára, előzetes igények szerint.  

4.  A www.allomanyvedelem.hu honlapon található adatbázis, a beszámolók, szakcikkek, 
valamint a felkínált szolgáltatások, és a folyamatosan aktualizált információs bázis révén, 
segíti az intézmények megelőző műtárgyvédelmi munkáját. A hírlevél küldő rendszer működ-
tetése, és a honlap, a naprakész tájékoztatás révén fórumot teremt a téma iránt érdeklődőknek 
az állományvédelmi munkához. 

5.  A monitorozó céllal végzett raktárfelmérés 12 kérdéscsoportban feltett 84 kérdéssel azt 
vizsgálta, hogy a megelőző műtárgyvédelem szempontjai hogyan érvényesülnek a műtárgyak 
raktározási körülményeiben, továbbá azt, hogy az eltelt időszakban nyújtott állományvédelmi 
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célú támogatások és saját ráfordítások nyomán milyen változások történtek. A felmérés teljes 
kiértékelése, az összehasonlító elemzés a 2012-es év feladata, most folyik, a teljes feldolgozás 
befejezése után a tanulmányt eljuttatjuk minden érdekelt megkapja. 

6. Az Állományvédelmi Bizottság tulajdonában lévő eszközök kölcsönzésének, karbantartá-
sának szervezése, bonyolítása. 
 
 
Múzeumi jelenkorkutatás és dokumentáció: a MaDok-program koordinálása  
 
A MaDok-program muzeológiai alapja a kortárs kultúra kutatása, gyűjteményi megörökítése 
és bemutatása, amely szakmai/intézményközi együttműködéssel és a közönséggel kialakított 
intenzív kapcsolattartással bonyolódik. Az elmúlt nyolc évben az előre kialakított hangsúlyok 
formálódtak, finomodtak, a modulok változtak, az együttműködő intézményekben folyó 
tudományos kutatómunka tapasztalatainak beépítésével, az eredmények és a lehetőségek 
figyelembevételével.  

Az elmúlt év nagy sikerű vándorkiállítása, az Etnomobil 2.0 kitűnő példája volt az országos 
hálózattá szerveződésnek, az elért eredményeket karakteresen látható módon tette 
hozzáférhetővé mind a szakma, mind pedig a nagyközönség számára. 2012-ben a legfőbb cél 
az egyre szűkülő anyagi lehetőségek figyelembevételével az együttműködés fenntartása, 
javítása, újabb programelemek kidolgozása.  

1. Hálózati tevékenység 
• Szűkített, tematikus kutatással egybekötött gyűjteménygyarapítás, a hálózatban együtt-

működő intézmények közös témafelvetésen alapuló kutatása. 
•  „A hónap kortárs műtárgya” címmel sorozat indítása a MaDok honlapon. 
• Web2 archiválás: próba és tesztüzem: az adatbázis fejlesztés után „mintaprojekt” be-

üzemelése (az EtnoMobil üzemképességének tesztelése, javítások, újítások). A mód-
szer bővítése év közben meghatározott új témakörben. 

• Az információáramlás és hálózati kapcsolatrendszer javítása: a MaDok-központ inter-
netes megjelenésének átalakítása, a szakmai aktualitások közreadása blog formában; 
MaDok Hírlevél folyamatos működtetése. 

2. Együttműködésben megvalósított programok 
• Bokréta és biciklilánc 2011. évi fesztivál filmjeinek vetítése, szakmai beszélgetéssel, 

kiállítással, egy tematikus blokk vetítése, szakmai beszélgetés a zsűri és meghívott 
vendégek részvételével (MaDok és DocuArt együttműködésben). 

• Jean Rouch dokumentumfilmes anekdoták „képregénykiállítás” bemutatása a Néprajzi 
Múzeumban (2012. március). 

3. Filmek, archívumok, kutatás, felhasználás 
• Creative Commons irányelvek és a gyűjteményi archiválás, kutatás és felhasználás le-

hetőségeiről szakmai fórum. 
• MaDok-napok 9: web2 fejlesztés bemutatás, partnerintézmények kutatásainak (2012. 

április). 
• MaDok-napok 10. (2012. szeptember) 

4. Publikálás 
• MaDok-füzetek 8. (Áthúzódik 2011-ről). Hammer Ferenc: Mindennapi élet a szocia-

lizmusban. Tanulmányok. 
• MaDok-füzetek 9. Privát fotó és digitális képhasználat – módszertani kötet, fordítá-

sokkal és magyar tanulmányokkal. 
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• MaDok-filmek DVD 6–8. (a program támogatásával 2010–11-ben készült három új 
film kiadása) 

• e_dok: tanulmányok, kéziratok, konferencia előadások on-line publikálása egy grafi-
kusan fejlesztett felület segítségével 

 
 
3) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 
 
2012-ben az intézménynek forrása a nyílászárók részleges cseréjére, illetve javítására van. Ez 
a munka az év első felében elkészül. Más fejlesztésre nincs forrás.  

Az első félév folyamán, amennyiben a fedezet biztosított lesz, megtörténik az elektromos 
hálózat rendkívüli karbantartása, továbbá javaslat készül az egyik tetőtéri raktár beázásának 
megszüntetésére.  

A fűtésrendszer felmérése után a szakvélemény, illetve a korszerűsítésre tett javaslat ismereté-
ben szükséges a fűtésrendszer korszerűsítése. A második félév első felében szintén fedezet 
függvénye az attika csatornák bélelése.  
Egy raktárhelyiség felújítása, a ruhatár kapacitásbővítése, egy mikro-kiállítótér létesítése en-
nek az évnek fontos feladata. 
 
 
4) Gyűjteménygondozás és feldolgozás 

 2011. tény 2012. terv 
Régészeti és őslénytani feltárások száma és 
alapterülete (db és nm)   

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama 
(kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap) 

16 alkalom 
 15 alkalom 

Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, 
példány, stb.) 523 400 

Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, 
példány, stb.) 523 400 

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, 
példány, stb.) 871 600 

Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma 
(tétel, db, példány, stb.) 0 0 

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok 
száma (db) 7764 8500 

Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)  9380 9500 
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, 
példány, stb.) 3895 1820 

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 251 84 
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a) Gyarapodás és arányainak tervezése 

Feladat Felelős Határidő 
2012-es ajándékozások, gyarapodás lehetőségeinek 
folyamatos figyelemmel kísérése, kiemelt feladatok 
meghatározása 

Szarvas Zsuzsanna Folyamatos, 
2012. 12. 20. 

Néhány darabos ajándékozások mérlegelése, 
befogadása  Szarvas Zsuzsanna Folyamatos, 

2012. 12. 20. 
A Népi Hagyományok Alapítvány 2010. évi ösztön-
díjasának kutatással egybekötött gyűjtési anyagának 
(háztartásgyűjtemény, textilgyűjtemény) befogadása 

Szarvas Zsuzsanna 2012. 05. 30. 

Ferenczy Jolán régiségkereskedő, aki 1913 – 1961 
között a Néprajzi Múzeummal is kapcsolatban állt, 
hagyatékából tárgyak, fotók, rajzok – ajándék  

Lackner Mónika, 
Tasnádi Zsuzsanna 2012. 06. 30 

Az OTKA – migrációs kutatás témájához kapcsolódó 
andoki tárgyak, élettörténetek, fényképek gyűjtése. 
Amerika, Európa 

Szeljak György 2012. 12. 15. 

A hintás család tárgykészletének további begyűjtése; 
(pályázat függvénye) Szojka Emese 2012. 12. 15. 

MaDok vagy NKA pályázati lehetőséggel „ősma-
gyar”, „nemzeti”, „magyaros”, „hungarikum” kollek-
ció beszerzése Gyűjtés a használóktól, a termelőktől 

Szuhay Péter 2012. 12. 15 

Hagyatékok: Vajda László (München) könyvtára – 
anyag beszállítása, feldolgozás megkezdése Szöllősy Gabriella 

2012. 03. 01 
(beszállítás) 
Feldolgozás 
folyamatos 

2012. 12. 20. 
 

Az intézmény gyarapítási tervét, a kiemelkedő nagyobb tárgyegyüttesek megvásárlását a saját 
forrás teljes hiánya lehetetlenné teszi, kizárólag az esetleges pályázati forrásokra tud támasz-
kodni. Ennek jegyében folytatódik a vásári mutatványosok (budapesti vásárokat járó hintás 
család) szubkultúráját bemutató tárgygyűjtés (körhinta, ló és hinta elemek), NKA támogatás-
sal, vásárlással, valamint terv készült egy mai „hungarikum” kollekció összegyűjtésére.  

A gyarapodás másik, utóbbi években domináns iránya és lehetősége az ajándékozás. Bár ezzel 
a megoldással csökken a gyarapodás tervezhetősége, mégis, különösen például a 20. század 
második felének viseletei, öltözetdarabjai nagy számban kerülhetnek be a múzeumba. Várha-
tóan ez a lehetőség ebben az évben is folytatható. Az archivális gyűjtemények, különösen a 
kéziratgyűjtemény ajándékozásokkal (sok esetben hagyatékok) gyarapodnak.  

Célirányos terepen való tárgygyűjtésre ebben az évben nincs lehetőség, de egy nagy, OTKA 
által támogatott kutatás a Magyarországon élő migránsok tárgykultúráját vizsgálja, és ennek 
keretében tárgyvásárlás is történik.  
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b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése 

Feladat Felelős Határidő 
Vásári mutatványos jelenet összeállításához tárgyvá-
sárlás: körhinta, ló és hinta elemek / Greznár család 
gyűjteményéből 

Szojka Emese 2012. 06. 30. 

Vajdalánc megvétele – pályázati forrás függvénye Szuhay Péter 2012. 09. 30. 
Voigt Vilmos tudományos hagyatéka 2 fm  Granasztói Péter 2012. 12. 15. 
Undi Mária mintarajzai 100 db Tasnádi Zsuzsanna 2012. 08. 30. 
Szirtes Tibor 158 esküvőn készült felvételei (1965-
2004), 15326 db  

Gebauer Hanga, 
Csorba Judit 2012. 12. 15. 

 
c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekin-

tettel a számítógépes nyilvántartásra 

Feladat Felelős Határidő 
Törzskönyv- és egyéb naplóvezetési feladatok, 
műtárgy leltározási  adatkezelés  Wittmann Józsefné Folyamatos 

Adatbázis karbantartás, normalizálás  Wittmann Józsefné, 
Ráduly Emil Folyamatos 

Havi statisztikai kimutatások készítése (leltározás, 
digitalizálás)  Wittmann Józsefné Havonta 

Revíziós adategyeztetés, ellenőrzés   Wittmann Józsefné, 
Ráduly Emil Folyamatos 

Revíziós adatrögzítés   
  Textil gyűjtemény 
  Afrika gyűjtemény 
  Ázsia 

 
Pintér Zsuzsanna 
Simon Erika 
Simon Erika 

Folyamatos 

A Kerámia-, az Amerika-, és az Európa-gyűjtemény 
pozíciós leltárjegyzékeinek kinyomtatása 
 

Kemény Márton 2012. 06. 30 

Leltárkönyvek (1995–2011) megszerkesztése, 
kinyomtatása Ráduly Emil 2012. 06. 30 

Műtárgy-adatbázis mutatórendszerének és 
törzskönyvi adatállományának javítása, kiegészítése Ráduly Emil Folyamatos 

Időszaki kiállítások, kölcsönzések 
dokumentációjának kezelése  
 

Pintér Zsuzsanna Folyamatos 

Állandó kiállítás dokumentációjának kezelése  
 Wittman Józsefné, Folyamatos 

Nyilvántartási kutatószolgálat ellátása Wittman Józsefné, 
Pintér Zsuzsanna, 
Simon Erika 

Folyamatos 

Nyilvántartási irattár kezelése, iktatás  
 Pintér Zsuzsanna Folyamatos 

Digitális műtárgyfotók gyűjtése, átnevezése, 
adatbázisba rögzítése   

Kemény Márton, 
Simon Erika,  
Pintér Zsuzsanna 

Folyamatos 

Digitális másolatgyűjtemény leltározása Kemény Márton Folyamatos 
Digitális másolatgyűjtemény  kezelése (kutatószol-
gálat, megrendelések szerinti másolatok készítése)  Kemény Márton Folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

Digitális másolatgyűjtemény adatbázis új 
adatsorainak feltöltése félévenként 

Kemény Márton, 
Ráduly Emil 

2012. 07. 30 
2012. 12. 31 

Digitális másolatgyűjtemény biztonsági másolatának 
elkészítése  

Kocsis Péter, 
Kemény Márton 2012. 12. 31 

A műtárgy-adatbázis Monari-alapú nyilvántartási 
rendszerének auditálási dokumentációjának 
elkészítése  

Ráduly Emil, 
Kocsis Péter 2012. 06. 30 

A műtárgy-adatbázis webes keresőfelületének 
átalakítása 

Ráduly Emil, 
Kemény Márton 2012. 06. 30 

Digitalizált anyag rendszeres (havonkénti 
ellenőrzése, publikálása Ráduly Emil Folyamatos 

 
d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirány-
zott feladatok 

 
Feladat Felelős Határidő 
   

 
e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisé-

ge és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirányzott feladatok 
 

Leltározási feladatok a tárgyi gyűjteményekben 

Feladat Felelős Határidő 
2011-es elmaradás beleltározása a műtárgy-
gyűjteményekben (696 tárgy) 

Tóth G. Péter 
Szarvas Zsuzsanna 2011. 06. 30. 

2012-ben bekerülő anyag leltározása muzeológusok Folyamatos 
 
A műtárgy-gyűjteményekben nincs jelentős leltározási elmaradás. A 2011-es év leltári elma-
radásának a pótlása a fő feladat, ami tételesen 696 műtárgyat jelent. Ebből a revíziók követ-
keztében újra leltározandó tárgy mintegy 400 tétel, a többi elmaradt a gyarapodási leltározás. 
Közben folyamatos feladat az újabb revíziók, illetve raktárrendezések során előkerülő tárgyak 
újraleltározása. 
 
Leltározási feladatok az Etnológiai Archívumban 

Feladat Felelős Határidő 
2200 fotó beleltározása Gebauer Hanga (1000) 

Csorba Judit (800) 
Szuhay Péter (400) 

2012. 12. 15. 

800 diapozitív beleltározása Granasztói Péter (300) 
Gyarmati János (500) 

2012. 12. 15. 

100 kézirat és 6 ifm dokumentum 
beleltározása 

Granasztói Péter,  
Vörös Gabriella 

2012. 09. 01. 
2012. 12. 15. 

600 db rajz, nyomat, festmény beleltározása Tasnádi Zsuzsanna 2012. 12. 15. 
100 magnószalag beleltározása Pálóczy Krisztina 2012. 12. 15. 
2012-es gyarapodás beleltározása a Film- és 
videogyűjteményben 

Tari János 2012. 06. 01. 
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Revíziók 

Feladat Felelős Határidő 

Textil- és viseletgyűjtemény revíziója 7000 tárgy 

Lackner Mónika, 
Vida Gabriella 
Katona Edit 
Fülöp Hajnalka 

2011.06.30: 3500 
2011.12.15: 3500 

Regionális (Afrika) gyűjtemény revíziója 1500 tárgy Földessy Edina 2011. 06. 30.  
Regionális (Ázsia) gyűjtemény revíziója 500 tárgy Wilhelm Gábor 2011. 06. 30. 
Technológia (Közlekedés) gyűjtemény revíziója 500 
tárgy Máté György 2011. 06. 30: 250 

2011. 12. 15: 250
 
A műtárgygyűjtemények revíziója több éve kiemelt feladat, mivel a gyűjteményi anyag pon-
tos hozzáférhetőségének alapját jelenti. Az év során mintegy 9500 tétel műtárgy revíziós 
számbavételére kerül sor. Több gyűjtemény revíziója várhatóan lezárul ebben az évben.  

 
f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2012. 

évi feladatok 

Feladat Felelős Határidő 
A múzeum Kossuth téri és törökbálinti műtárgyraktá-
raiban tároló rácsok, tartók, polcok készítése 
Pozicionálás 

Fábián Mária folyamatos 

Emeleten raktározott könyvtári állomány áthelyezése Szöllősy Gabriella 2012. 02. 15. 
Vajda László könyvtári hagyatékának fogadása, elhe-
lyezése (265 pfm) 

Szöllősy Gabriella 2012. 02. 30. 

Fotótár nitrátos-negatívraktárába a Diapozitív-gyűjte-
mény átköltöztetése, új tároló kialakításával Granasztói Péter 2012. 06. 30. 

Nagyalakú festménytároló kialakítása (technikai fel-
tételek biztosíthatósága esetén) Tasnádi Zsuzsanna 2012. 12. 15. 

 
A Néprajzi Múzeum raktárai két helyszínen találhatók, a múzeum Kossuth Lajos téri épületé-
ben, illetve Törökbálinton. A főépület padlástéri modern raktáraiban a gyűjtemények pozicio-
nálása mellett fontos feladat a raktárak műszaki minőségének javítása. A P3-as padlástéri rak-
tárban a tárgyak pozicionálása befejeződik, a P2-es raktárban fióklisták készülnek. A textil-
raktárban sor kerül a beosztatlan, új szerzeményezésű tárgyak raktári besorolására, elhelye-
zésére.  
 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2012. évi feladatok 

Feladat Felelős Határidő 
Működő kiállítások karbantartása, raktárak takarításának 
és rendszeres megelőző fertőtlenítésének szervezése, va-
lamint váratlan fertőzések lokalizálása 

Fábián Mária folyamatos/napi 
feladat 

Épülő kiállításokban a tárgyak műtárgyvédelmi szem-
pontból megfelelő elhelyezése és műtárgykörnyezetük 
kialakítása  

Fábián Mária a kiállítások 
ütemezése 
szerint 

Raktárak folyamatos monitorozása, a kialakított műtárgy-
környezet megőrzése (hő- és páratartalom, fényviszo-
nyok, porvédelem, raktári rend megtartása) javítása 

Fábián Mária folyamatos/napi 
feladat 
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Az előző években kialakított jobb műtárgykörnyezeti feltételek fenntartása folyamatos figyel-
met igényel (elporosodott takaróanyagok mosása, a megfelelő műtárgykörnyezetet biztosító 
gépek, berendezések ellenőrzése, karbantartása, javítása, mérőműszerek kalibrálása, váratlan 
fertőzések lokalizálása). 
 

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2012. évi feladatok 

Feladat Felelős Határidő 
Kiállításokhoz válogatott tárgyak kezelése  Fábián Mária kiállításokhoz 

ütemezetten 
Pályázatokhoz kapcsolódó tárgyak kezelése Fábián Mária pályázati munkákhoz 

ütemezetten 
Digitalizálási, leltározási, raktárrendezési 
munkák során felmerülő tárgykezelések 

Fábián Mária folyamatos/napi 
feladat 

Előre nem tervezhető, pl. nem tervezett kiállítás, 
tárgykölcsönzési igény kapcsán felmerülő 
tárgykezelések  

Fábián Mária adott feladathoz 
ütemezetten 

 
Restaurálás, tisztítás, konzerválás, fertőtlenítés 

Restaurálás 
(db) 

Tisztítás 
(db) 

Konzerválás 
(db) 

2011 tény 2012 terv 2011 tény 2012 terv 2011 tény 2012 terv 
251 84 3 132 1 250 763 570 

 
2011 összesen: 4 729 db 
2012 terv: 1 904 db 
A 2012-es tervben szereplő adat csak a Néprajzi Múzeum szakmai tervében szereplő felada-
tok ellátásához szükséges darabszámot tartalmazza, mert a műtárgykölcsönzési igény előre 
nem tervezhető (darabszám, műtárgy állapota). A tervezett kisebb mennyiség oka az is, hogy 
a restaurálásra kiválasztott tárgyak egy része nagyméretű, összetett tárgy, amelynek nagy a 
munkaigénye.  
 
5) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság 

a) A digitalizálás helyzete 2012 elején, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása  

Mutatók 

2011. év 
végéig 

digitalizált 
tételszám 

2012-re 
tervezett 

digitalizálás 

A 2012. év 
végéig digitali-
zált állomány-
ból honlapon 
hozzáférhető 

Felelős 

Digitalizált objektumok 
összesen (db) 248 963 14 700 117 275 Ráduly Emil 

 – ebből műtárgy (db) 53 878 8 500 62 378 Szarvas Zsuzsanna 
 – írott dokumentum (oldal) 29 775 1000 (össz.: 

332 275) 20 000 (1 000) Granasztói Péter 

 – audiovizuális (db, ill. perc) 38 100 5 200 (össz.: 
43 300) 

15 000 
(34 000) Granasztói Péter 

Gyűjteményekre, kiállításokra 
alapozott múzeumpedagógiai 
letölthető segédanyagok (db)  
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A műtárgygyűjteményekben a korábbi évek digitalizálási munkái folytatódnak. A távlati cél, 
hogy a múzeum teljes (vagy csaknem teljes) gyűjteményi anyaga egy évtizeden belül virtuáli-
san hozzáférhetővé váljon a nagyközönség számára. A digitalizálás alapvetően a korábbi évek 
gyakorlatát követi, azaz az egyes gyűjteményegységekben saját erőből, muzeológusi fela-
datként párhuzamosan más tennivalókkal és folyamatosan folyik a munka. A digitalizálási 
prioritások között szerepelt a mindenkori kiállítások anyaga, a kiemelkedő tárgyegyüttesek 
hozzáférhetővé tétele, illetőleg a raktárrendezésekhez, revíziókhoz kapcsolódó digitalizálás. 
Ebben az évben egy elnyert NKA-s digitalizációs pályázat segítségével megvalósul az adat-
bázis integrációja, az archívumi anyag is hozzáférhetővé válik a honlapon, a Néprajzi Mú-
zeum gyűjteményeiben integrált módon lehet keresni és vizsgálódni. 
 

b) Kutatószolgálat 

Mutató 2011. tény 2012. terv 
Kutatók száma 216 220 
Kutatási alkalmak száma  388 500 
 

c) Múzeumi könyvtár 

Mutató 2011. tény 2012. terv 
Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail stb.) 800 800 
Könyvtárhasználók száma 167 180 
Könyvtárhasználatok száma 2 813 2 800 
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma 5 435 5 000 
Kölcsönzött könyvek száma 411 350 
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6) Tudományos kutatás 

Tudományos munka mutatói 2011. 
tény 

2012. terv 

Tudományos munkatársak száma (fő) 49 42 
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) 12 14 
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) 1 2 
A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munka-
társak számára engedélyezett összes kutatónap száma (nap; 2012. 
esetén a kapcsolódó jogszabályváltozással összhangban) 

1230  

Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő) 45  23  
A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadvá-
nyok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és 
gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven) 

9 1 9  

A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent 
tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) 
(magyar | idegen nyelven) 

16 2 12 2 

A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent 
tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) 
(magyar | idegen nyelven)  

20 6 8 3 

A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított 
poszterek száma (db) (itthon | külföldön) 30 7 20 4 

A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiad-
ványok száma (db) (magyar | idegen nyelven)   2  

A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban meg-
jelentetett ismeretterjesztő írások (magyar | idegen nyelven) 18  5  

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db)  3  4 
Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db)  14  14 
Hazai tudományos programokban való részvétel (programok 
száma | résztvevő munkatársak száma) 8 24 6 20 

Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok 
száma | résztvevő munkatársak száma) 5 8 5 10 

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | 
megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) 3 190 4 180 

Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | 
megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)     

 
a) A 2012. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, 

megvalósítás, tervezett eredmények) 

Feladat Felelős Határidő 
Kiállítások és a hozzájuk tartozó kutatások, el-
készülő katalógusok, kiállításvezetők 

az egyes kiállítások 
projektvezető kurátorai folyamatos 

Bevándorló közösségek kortárs tárgyközpontú 
vizsgálata Budapesten (OTKA-kutatás) Szeljak György folyamatos 

A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és válto-
zása a 18–19. századi Magyarországon (tervezett 
OTKA-kutatás) 

Granasztói Péter folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

Tárgykatalógus-munkálatok: nyomtatott és digi-
tális katalógusok 

Szarvas Zsuzsanna 
Kiss Margit 
Vida Gabriella 

folyamatos 

A múzeum új szervezeti rendjén alapuló gyűjte-
ményi stratégia kidolgozása Szarvas Zsuzsanna 2012. 06. 30. 

 
A múzeumi kutatás két nagy területe a gyűjteményi anyag feldolgozása és kutatása, illetve új 
terepkutatások és a hozzájuk kapcsolódó tárgy és dokumentumgyűjtések feldolgozása. Az 
eredmények részben kiállításokban, gyűjteményi és kiállítási katalógusokban, részben tanul-
mányokban jelennek meg. 

Ebben az évben négy olyan saját új kiállítása lesz a múzeumnak, amelyekhez kutató-, illetve 
feldolgozó munka kapcsolódik. (Rakosi60@neprajz.hu; „Az igaz hitben végig megmarad-
junk…”, a Legek és a Saaremaa, Muhumaa és Hiiumaa). Ezekhez a kiállításokhoz – a rendel-
kezésre álló források függvényében – katalógusok és múzeumpedagógiai kiadványok 
készülnek. 

2012-ben folytatódik a múzeum OTKA kutatása (Bevándorló közösségek kortárs tárgyköz-
pontú vizsgálata Budapesten; témavezető: Szeljak György), a Budapesten élő migránsok kö-
rében folytatott kulturális antropológiai vizsgálattal. A kutatás esettanulmányok formájában 
különböző országokból érkező migránsok mindennapjait, beilleszkedési problémáit vizsgálja, 
elsősorban a tárgykultúrán keresztül. A kutatásban a múzeum öt munkatársa vesz részt (vala-
mint egy külsős kutató).  

A tárgykatalógus-munkálatok is tovább folytatódnak: országos program keretében folynak és 
ebben az évben befejeződnek a templomi famennyezetek digitális katalógusának munkálatai, 
és hasonló kutatási projekt folyik az múzeum az ónedények témakörében.  

Biztosan megjelenik egy nyomtatott tárgykatalógus (Bíró Anna: Óceániai ékszerek). Sikeres 
OTKA-pályázat esetén tovább folytatódhat a múzeum több mint egy évtizede folyamatosan 
megjelenő tárgykatalógus sorozata. Az új pályázat nyolc újabb katalógus előkészítő munkái-
val számol (témavezető: Szarvas Zsuzsanna). 

Egy további, új OTKA-kutatás előkészítő munkálatai is elindultak. A múzeum öt munkatársa 
A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és változása a 18-19. századi Magyarországon cím-
mel adott be pályázatot (témavezető: Granasztói Péter). 

A munkatársak kiállításokhoz vagy saját kutatási témájukhoz kapcsolódó tanulmányainak 
publikálása a Néprajzi Múzeum saját kiadványaiban (kiállítási katalógusok, gyűjteményi kata-
lógusok, Néprajzi Értesítő, Tabula, MaDok-füzetek).  
 
 
A Néprajzi Múzeum 2012-ben megjelenő szakmai kiadványai – a támogatások függvényében 
 
Néprajzi Értesítő, 2012 (támogatás esetén) 
Tabula 2011. 1–2. (összevont) – NKA 2011. évi támogatással 
Tabula 2012 1. és 2. (támogatás esetén) 
Granasztói Péter–Sedlmayr Krisztina–Vámos-Lovay Zsuzsanna: Átváltozások. Palotából mú-
zeum. Képtár 3. (2011. évi NKA támogatással) 
Hammer Ferenc: Mindennapi élet a szocializmusban. MaDok-füzetek 8. 
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Magyar Néprajzi Bibliográfia 2007–2008. (On-line publikáció a Huntéka könyvtári rend-
szeren keresztül) (NKA 2011-es támogatásával) 
Bíró Anna: Óceániai ékszerek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 19. (2011-es NKA tá-
mogatással) 
Óceániai ékszerek – múzeumpedagógiai kiadvány (2011-es NKA támogatással) 
Nők, szőnyegek, háziipar – kiállítási katalógus (NKA 2011. évi támogatásával) 
Kovács Ilona: Katonalevek. Tabula könyvek (NKA 2011. évi támogatásával) 
Szarvas Zsuzsanna: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei (támogatás esetén) 
 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések be-
mutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett ku-
tatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 
tudományos tervek bemutatása) 

Kutatónapot azok a tudományos munkatársak vehetnek igénybe, akiknek a múzeum tudo-
mányos koncepciójához, elképzeléseihez igazodó kutatómunkája megköveteli a távollétet. Az 
egyéni tudományos terv függvényében részesülhetnek a munkatársak a kutatónapban. Doktori 
disszertáció megírásához, fontos tudományos publikációk előkészítéséhez vehető igénybe. Az 
intézmény vezetése félévente ellenőrzi a munkában való előrehaladást, és ennek függvé-
nyében engedélyezi, vagy felfüggeszti a kutatónapot. Indokolt esetben tömbösítve is igénybe 
vehető. A kutatónap heti egy munkanapot jelent, a tudományos fokozattal rendelkező mun-
katársak indokolt esetben heti másfél napot is távol lehetnek. A kutatónap kérésének indok-
lásakor minden esetben pontosan meg kell határozni a kutatás jellegét, az eredmények közlé-
sének idejét és formáját. 

 
c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 

kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 

Kiadvány címe Kiadás 
éve 

Eladott példá-
nyok (tisztelet-
példányokkal 

együtt) 

Megmaradt 
/ raktáron 
lévő példá-

nyok 
Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-
medencében. Válogatás a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményéből.  Magyar Népművészet 27. 

2006 520 0 

Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Kiállítási katalógus 2006 862 102 
MaDok-füzetek 4. Alternatív műanyagtörténet a 
celluloid könyvtáblától a felfújható fotelig 2006 658 318 

Szilaj pásztorok. Néprajz gyerekeknek 3. 2006 803 191 
A kézi aratás járulékos eszközei. A Néprajzi 
Múzeum tárgykatalógusai 11. 2006 438 50 

Tabula 9 (2006) 1 2006 342 178 
Tabula 9 (2006) 2 2006 334 166 
Hadikfalva falukönyve. Fontes Musei 
Ethnographiae 9. 2006 468 532 

Néprajzi Értesítő 2005. 2006 403 97 
Maszkok. Az én gyűjteményem III. 2007 426 74 
Ácsolt láda. Series Historica Ethnographiae 13. 2007 379 141 
Curriculum Vitae. Gróf Zichy István élete és 
munkássága. Series Historica Ethnographiae 14. 2007 448 52 

Folk culture of the Hungarians (Az állandó kiállítás 
angol nyelvű vezetője) 

2007 
reprint 1631 333 
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Kiadvány címe Kiadás 
éve 

Eladott példá-
nyok (tisztelet-
példányokkal 

együtt) 

Megmaradt 
/ raktáron 
lévő példá-

nyok 
Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8. 2007 263 251 
Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen. A 
Kováts-napfényműterem száz éve 2007 459 453 

Műanyag. Kiállítási katalógus 2007 320 348 
Néprajzi Értesítő 2006. 2007 357 143 
Tabula 10 (2007) 1 2007 323 175 
Kortárs ruha-tér-kép. Kamarakiállítások 14. 2007 483 317 
MaDok-füzetek 5. Pillanatképek a mából 2007 245 247 
Tabula 10(2007) 2 2007 302 248 
Virágozódott... Anno… Az Umlingok Kalotaszegen 2008 564 36 
Az egzotikum. Tanulmányok. Tabula könyvek 9. 2008 364 154 
Az ismeretlen európaiak. Kamarakiállítások 15. 2008 309 191 
Bringanaptár 2009. 2008 1000 0 
CD-ROM: Síppal, dobbal, didzseriduval … 2800 135 365 
DVD: Keszi Kovács Mozgóképek (közös kiadás) 2008 254 34 
Céhemlékek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 
12. 2008 481 519 

Legendás lények, varázslatos virágok – a köz-
kedvelt reneszánsz. Kiállítási katalógus 2008 599 1 

Néprajz gyerekeknek 4. A búzától a kenyérig 2008 672 328 
Néprajzi Értesítő 2007. 2008 290 206 
Taking Them Back.  Hungarian Collectors - Non-
European Collections of the Museum of Ethnog-
raphy in a European Context 

2008 283 233 

Vízálló. Kamarakiállítások 16. 2008 318 282 
Tabula 11 (2008) 1–2 2008 141 423 
Néprajzi értesítő 2008. 2008 271 258 
A tardi kendermunka. Series Historica Ethnog-
raphiae 15. (közös kiadás) 2009 188 50 

MaDok-füzetek 6. Babáink könyve 2009 251 504 
(M)ilyenek a finnek? Kiállítási katalógus 2009 461 139 
Útilapok Finnország megismeréséhez 2009 500 0 
A tokmány. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 
13. 2009 366 234 

Vándorkönyv. Múzeumpedagógiai füzet 2009 300 0 
Néprajz gyerekeknek 5. A téli ünnepkör 2009 646 354 
Tabula 12 (2009) 1 2009 365 135 
Egy falu az országban. Kép-Tár 2. 2009 1000 Elfogyott 
Cigányok/Romák/Gypsiek DVD 2009 252 248 
DVD: Néprajz Mozgóképen 2009 163 382 
Tabula 12 (2009) 2 2009 216 284 
Néprajzi Értesítő 2009. 2009 256 234 
Feliratos tárgyak. A Néprajzi Múzeum tárgy-
katalógusai 14. 2010 412 588 

A piaroa gyűjtemény. A Néprajzi Múzeum tárgy-
katalógusai 15. 2010 252 748 
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Kiadvány címe Kiadás 
éve 

Eladott példá-
nyok (tisztelet-
példányokkal 

együtt) 

Megmaradt 
/ raktáron 
lévő példá-

nyok 
Céhes kerámiák. A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 16. 2010 242 758 

Aranyba rejtett arcok. Aranymaszkok Ázsiából. A 
Zelnik-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban. Kiállí-
tásvezető (közös kiadás) 

2010 758 1751 

Aranyba rejtett arcok. Aranymaszkok Ázsiából. A 
Zelnik-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban. Kiállí-
tásvezető (ANGOL) (közös kiadás) 

2010 332 2168 

Aranyba rejtett arcok. Aranymaszkok Ázsiából. A 
Zelnik-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban 
Kiállítási katalógus (közös kiadás) 

2010 306 1194 

Aranyba rejtett arcok. Múzeumpedagógiai füzet 9-
14 éves korú gyerekek részére 2010 929 558 

Bringanaptár 2011. 2010 594 156 
Obi-ugor viseletek. A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 17. 2010 133 656 

EtnoMobil. MaDok-füzetek 7. 2010 133 467 
Tabula 13(2010) 1 2010 289 282 
Néprajzi Értesítő 2010. 2010 2 498 
Az eltűnt mindennapok nyomában. Kiskunhalas 
1760–1850. (Tabula könyvek 10.) 2010 75 412 

MaDok-filmek (DVD) 2011 60 240 
Tabula 13 (2010) 2 2011 10 284 
Liszt Ferenc és a „czigány zene. Kamarakiállítások 
17. 2011 340 503 

Nők, szőnyegek, háziipar. Kiállítási vezető 2011 500 485 
Amazónia. Kiállítási vezető 2011 256 244 
Kauri és nagyító. Kamarakiállítások 18. 2011 222 278 
Színre vitt helyek (Tabula könyvek) 2011  500 
Szobrok. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 18. 2011  800 
Átváltozások. Palotából múzeum KépTár 3. 2012  1100 

 
 

Feladat Felelős Határidő 
A múzeum honlapján feltüntetjük, rendszeresen 
változtatjuk és frissítjük a kiárusításra kerülő 
kiadványok listáját. Webboltot működtetünk  

Nagel Edith, 
múzeumi bolt 

folyamatos 

Az iskoláknak, közművelődési intézményeknek 
kiküldendő programok ismertetőjén felhívjuk a 
figyelmet a kiadványok kedvezményes megvásár-
lásának lehetőségére 

Nagel Edith folyamatos 

Különböző rendezvényeken, eseményeken való 
részvétel keretében mutatjuk meg a nagyközön-
ségnek a kiadványainkat. Ezek választékát az adott 
esemény témájához igazítjuk 

Nagel Edith rendezvények 
időpontja szerint 
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Feladat Felelős Határidő 
A könyvesbolti bizományosi értékesítés mellett a 
nagy forgalmú, jó múzeumi bolttal rendelkező 
partnerintézményeinkben is megjelennek kiadvá-
nyaink szintén bizományosi formában (SzNM, 
MNM stb.) 

Nagel Edith folyamatos 

Saját múzeumi boltunk mellett a kitelepüléseket is 
felhasználjuk erre a célra (Múzeumok Majálisa, 
Mesterségek Ünnepe stb.) 

Nagel Edith rendezvények 
szerint 

A Néprajzi Múzeum saját nagyközönségi 
programjainkhoz is készül az adott programra 
összeállított kedvezményes könyvkínálat (Néprajzi 
Múzeum Napja, húsvéti, adventi és karácsonyi 
program, Múzeumok Éjszakája, Múzeumi 
Világnap, illetve a kiállításainkhoz tervezett záró 
rendezvények) 

Nagel Edith rendezvények 
szerint 

Tervezett általános árleszállítás:  
– 2000 előtt megjelent kiadványok árának 70%-os 
csökkentése 
– 2001–2005 között a megjelent kiadványok 
árának 50%-os csökkentése  
– 2006–2008 között megjelent kiadványok árának 
30%-os csökkentése 

Nagel Edith 2011. március 1.  

A nagyon régi kiadású kiállításhoz kapcsolódóan 
megjelent füzeteket/vezetőket képi anyaga miatt 
iskoláknak tervezzük felajánlani 

Nagel Edith folyamatos 

 
A Néprajzi Múzeum kiadványai nem bestsellerek, ugyanakkor komoly tudományos igényű, 
nemzetközi rangú kötetek. Eladásuk, a közönséghez való eljuttatásuk több évet vesz igénybe. 
A tervezett kiadványok példányszáma minden esetben átgondolt, eladásuk évente stabil 6-8 
millió Ft-os bevételt eredményez. A komplex kiadványi struktúrában – amelyet a romló anya-
gi feltételek mellett sajnos nem lehet fenntartani – a tudományos publikációk mellett szere-
pelnek kisebb, olcsóbb és múzeumpedagógiai kiadványok is.  
 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

Feladat Felelős Határidő 
A nemzetközi feladatok folyamatos koordinálása Fejős Zoltán folyamatos 

 
Pályázatok, kutatások 
A Néprajzi Múzeum fő pályázóként 2011-ben három külföldi és egy magyar partnerrel önálló 
nemzetközi pályázatot készített és adott be az EU Central Europe Program keretében (Szlovén 
Néprajzi Múzeum, Ljubljana, Osztrák Néprajzi Múzeum, Bécs, Lengyel Etnográfiai Múzeum 
Varsó közreműködésével, PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék): 

CE-NewMuse – National Ethnographical Museums as Agents of Reflecting Urban Social 
Development. European Territorial Co-operation 2007–2013. Central Europe Programme, 
Application Round 4.  

Döntés 2012 tavasz, nyár eleje. Sikeres pályázat esetén a munka 2012. 2. félévében kezdődik. 
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A múzeum részt vett egy nemzetközi pályázat előkészítésében mint résztvevő partner (Szlo-
vákia, Magyarország, Bulgária, Románia, Szerbia): 

DanubeCult – The cultural memories of Danube regions from past to future. European 
Territorial Co-operation 2007–2013. South East Europe Transnational Cooperation 
Programme, Programme Priority Axis 4. Sikeres pályázat esetén a munka 2012-ben kezdődik. 

2011–2014: OTKA Kutatási Projekt: Bevándorló közösségek kortárs tárgyközpontú vizsgá-
lata. Ennek keretében tanulmányutak, kapcsolatfelvétel a témával foglalkozó európai múze-
umokkal, kutatási intézményekkel. 

 
 
Részvétel nemzetközi kutatási projektekben 
2010–2013: Japanese Buddhist art objects in European museums / Research Center for 
International Japanese Studies. Hosei University / Josef Kreiner, Shin Abiko, (Tomoe 
Steineck: Institute of East Asian Studies, Japanese Studies, University of Zurich). 

2011–2012: Instituto Nacional de Antropología, Peru. A Néprajzi Múzeumban őrzött gyűjte-
ményre (Rosner-gyűjtemény) alapozva közös terepmunka. 
Kiállítások 
A múzeum 2012. évi kiállításainak jelentős része nemzetközi együttműködésben valósul meg: 
a dán kulturális intézettel a Jégszakadás, a Humboldt-Fórum Alapítvány támogatásával a 
Berliner Schloss – Humboldtforum: a projekt, a berlini Európai Kultúrák Múzeumával a Case 
mare – Frank Gaudlitz fényképei és az észt kulturális intézettel a Saaremaa, Muhumaa és 
Hiiumaa című kiállítások.   
 
Egyéb 
A főigazgató tagja a European Ethnology Museums Directors’ Group (EEMDG) nemzetközi 
szervezetnek. 

A múzeum munkatársai a következő nemzetközi szervezetekben rendelkezik tagsággal: 
ICOM, AVICOM, COMCOL, Ethnologia Fennica szerkesztő bizottsági tagság 

„Happy Days?” The Everyday Life and Nostalgia of the Extended 1950s. Finnországi projekt, 
szakértő  
 
 
7) Kiállítási tevékenység 

 
a) Nyitva tartás: 311 nap/év (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) 

A Néprajzi Múzeum nehéz anyagi helyzete ellenére sem tervezi kiállításainak időszakos bezá-
rását, 2012-ben is a megszokott nyitvatartási rend szerint tart nyitva. 

A Néprajzi Múzeum a nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) nyitva 
tart, kiállításai ingyen látogathatók. További ünnepnapokon (húsvét hétfő, május 1. és pün-
kösdhétfő ugyancsak nyitva vannak a múzeum kiállításai, melyek ezeken a napokon belépő-
jeggyel látogathatók. A múzeum zárva tart január 1-jén, november 1-jén és december 25–26-
án. December 24-én és december 31-én 14 óráig látogathatók a kiállítások. 
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b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő 
új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 
bevezetése 

2012-ben is kiemelt feladat a közönség megszólítása – új látogatói körök behívása a múzeum-
ba és a régiek megtartása. Megújítjuk az idegenforgalmi irodákkal a szerződéseket, és a 
működő konstrukciók – Budapest Kártya, Program Centrum útvonal, Legenda Pass, Mr Nils 
– mellé továbbiakat is tervezünk. 2012-ben is kötünk barter-szerződést a Gazdasági Rádióval 
és a Pedagógus Zsebkönyvet kiadó Dinasztia Kiadóval.  

Fontos célkitűzés, hogy az iskolai csoportok számát a korábbi magasabb szinten tartsuk. 
Ennek érdekében az iskolákat a tavalyinál több információval látjuk el, kedvezményes jegy-
konstrukciókat és kibővített múzeumpedagógiai ajánlatokat kínálunk számukra. Az iskolai 
csoportok számának erőteljes növekedését a 2012-es év első félévében a TÁMOP-múzeum-
pedagógiai pályázat mindenképpen biztosítja.  

A kiállítások és kiemelt rendezvények belépőjegyeit a látogatók a Jegymester honlapján is 
megvásárolhatják. A múzeum pénztárában és a múzeumi boltban bankkártyával is lehet 
fizetni. 

 
c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

A múzeum törekszik a látogatószám növelésére. Ezt elsősorban a szélesebb közönséget célzó 
kiállítások rendezésével (figyelemfelkeltő témák, különleges illetve egzotikus tárgyak bemu-
tatása, látványos installáció), valamint sokféle látogatói igényt kielégítő rendezvények szerve-
zésével igyekszik elérni. A meglévő kiállítások közül széles réteget szólít meg a Nők, szőnye-
gek, háziipar című időszaki kiállítás, melyben a művelődéstörténeti tematika a nőtörténet kon-
textusába ágyazva jelenik meg. Az Amazónia az általános és középiskolás diákok földrajzi ta-
nulmányaihoz nyújt értékes kiegészítő anyagot, és a környezetvédelem iránt érdeklődő fiata-
lok fokozott figyelmére is számíthat. Az Óceániai ékszerek kiemelt közönsége a fiatal, első-
sorban női látogatók. Az utóbbi két tárlathoz kiemelten a középiskolás korosztályt megszólító 
speciális múzeumpedagógiai program készült. A Néprajzi Múzeum kiállításai és a nemzetközi 
együttműködésben készülő tárlatok egyaránt a közönség különböző rétegeihez szólnak. 

Az első félévben még tart a Mesével, játékkal a néprajzról című TÁMOP múzeumpedagógiai 
program, amelynek keretében 4–18 éves korú, különféle szociális helyzetű gyermekcsoportok 
látogatnak a múzeumba. Joggal remélhető, hogy a program résztvevői később családi körben 
is visszatérnek a múzeumba.  

Kiemelt szerepet kap a múzeum kiállításainak a széles értelemben vett szakmai közönséggel 
való megismertetése. Folytatódnak a szakvezetések, a kiállításokhoz kapcsolódó előadások, 
szakmai beszélgetések. 

Az elsősorban külföldi turisták számára kínált Budapest Kártya – a cég stratégiaváltásának 
következtében sajnos nem ígéri a látogatói csoport növekedését 2012-ben. Idén is elengedhe-
tetlen az ingyen elérhető hírfelületeken való aktív és sokszínű megjelenés. Az országos kultu-
rális és múzeumi programokban való részvétel a folyamatos jelenlét és a „közös”, és így elér-
hető marketing szempontjából jelent mobilizációs lehetőséget. A látogatók megszólításában 
alapvetően az új kommunikációs csatornák használata nyer prioritást. Havonta, esetenként 
gyakrabban elektronikus hírlevél készül, a múzeumi honlap naprakész információszolgáltatást 
biztosít. Bár grafikus megjelenését forráshiány miatt évek óta nem sikerül megújítani, így is a 
múzeum legintenzívebb kapcsolattartási és információközlő eszköze. Az év fontos feladata 
lesz a közösségi oldalak lehetőségeinek jobb kihasználása, így a Facebook, Youtube tudato-
sabb, intenzívebb használata még sok lehetőséggel kecsegtet. 
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d) Az épületen belüli információs eszközök 

A látogatók korszerű, elektronikus informálása illetve a hagyományos táblás informálás meg-
újítása alapjaiban javította az épületen belüli tájékozódást. A múzeumba érkezők az előcsar-
nokban elektronikus kivetítőn tájékozódhatnak az aktuális kiállításokról és programokról. A 
mélyföldszinten, a pénztárak mellett az aktuális látogatói információk szintén kivetítőn 
olvashatók. Valamennyi szöveg angol nyelven is elérhető. Az aulából az első emeletre vivő 
lépcső fordulójában elhelyezett képernyőn az aktuális kiállítások ajánlója pereg.  

Az épület speciális adottságaiból következően a látogatók épületen belüli eligazodását tovább 
kell javítani. Az első félév megoldandó feladata az épületen belüli hagyományos tájékoztató 
táblák egységesítése. 

 
e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

A Néprajzi Múzeum működési feltételei a 2010-ben megvalósított „Palotából látogatóbarát 
múzeum” projekt eredményeként lényegesen javultak. A múzeum boltja új, nagyobb térben 
várja a látogatókat, amely lehetőséget nyújtott a választék bővítésére, és a kínálat áttekinthető 
elhelyezésére. Ajándéktárgyaink többnyire egyedi kézműves termékek, melyek az időszaki ki-
állításokhoz, illetve a múzeum gyűjteményeihez műfajilag vagy tematikailag kapcsolódnak. 
Sokszínű árukészletének és barátságos hangulatának megőrzése 2012-ben is fontos feladat.  

Működik a múzeum Xántus kávézója, ahová múzeumi belépőjegy nélkül is betérhetnek a láto-
gatók. A kávézó 2011 végén az épület előtt, a Kossuth téren teraszt nyitott. 

 
f) Az akadálymentesítés helyzete és 2012. évi célkitűzései 

A múzeumi szolgáltatásokat megújító nyertes pályázat során mozgássérült, kerekesszékkel, il-
letve babakocsival közlekedő látogatóink a korábbinál rövidebb útvonalon, akadálymentesen, 
a felvonót is igénybe véve érhetik el a kiállítótereket. A mozgássérültek útvonalát figyelem-
felhívó táblákon elhelyezett piktogramok jelzik, amelyeket követve, a részükre kialakított 
rámpán a múzeum valamennyi kiállítását és szolgáltatását el tudják érni.  

 
g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

A látássérültek a múzeum honlapjáról hangos-térképet tölthetnek le, vagy a pénztárban Mp3 
lejátszót kérhetnek előre feltöltött tartalommal. A liftben való tájékozódásukat hangos infor-
máció segíti. A hallássérültek tájékozódást indukciós hurok teszi könnyebbé. 

 
h) Kiállítások 
 
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben) 

Kiállítás címe 2011. tény 2012. terv 
A magyar nép hagyományos kultúrája 52 000 55 000 

 
Az állandó kiállítás jobb hasznosíthatósága érdekében a kiállítási látvány grafikailag 

megújul a Néprajzi Múzeum Napjára (március 5.). 
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Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben) 

Kiállítás címe 2011. tény 2012. terv Felelős 
Amazónia. Utak az indiánokhoz 
2011. július 14.–2012. június 24. 
(meghosszabbítva)  

25 000 20 000 Főzy Vilma 

Kauri és nagyító. Óceániai ékszerek + 
Óceániai színek és formák – magyar 
szemmel 
2011. szeptember 30.– 2012. április 1.  
Savaria Múzeum, Szombathely: 2012. 
április 17.–június 24. 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged: 2012. 
július 6.–szeptember 9. 
Herman Ottó Múzeum, Miskolc: 2012. 
szeptember 20.–november 25. 
Déri Múzeum, Debrecen: 2012. 
december 7.–2013. február 24. 

19 000 20 000 Biró Anna 

Erdélyi templomok 
2011. szeptember 17.–2012. február 26.  

12 000 8000 Tasnádi 
Zsuzsanna 

Új szerzemények, frissen restaurált 
műtárgyak, 2011 
2012. március 5.–augusztus 26. 

 15 000 Szarvas 
Zsuzsanna 

Mozgó néprajz – Igaztörténetek és 
anekdoták Jean Rouch életéről 
2012. március 5.–április 1. 

 3000 Frazon Zsófia 

Rakosi60@neprajz.hu
2012. március 9.–március 25. 

 3000 Fejős Zoltán 

Saaremaa, Muhumaa és Hiiumaa  
Az észt szigetvilág néprajzi képe száz 
évvel ezelőtt – Bán Aladár gyűjteménye 
2012. december 7.–2013. április 21. 

 2000 Kerezsi Ágnes 

Az eredetileg őszre tervezett „Legek” című kiállítás forráshiány miatt nem valósulhat meg, a 
Zelnik István Aranymúzeum Ca Mau című kiállítástól pedig a partner elállt. 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások 
látogatószámmal (saját épületben) 

Kiállítás címe 2011. tény 2012. terv Felelős 
Nők, szőnyegek, háziipar 
2011. június 18.–2012. augusztus 26. 

29 000 25 000 Fülöp Hajnalka, 
Lackner Mónika 

Jégszakadás – a klímaváltozások hatásai 
Grönlandon 
2012. április 17.–június 24.  

 8000 Vámos-Lovay 
Zsuzsanna 

Berliner Schloss – Humboldtforum: A 
projekt 
2012. június 25.–július 8.  

 2000 Fejős Zoltán 

Case mare – Frank Gaudlitz fényképei 
2012. július 19.–október 26.  

 10 000 Fejős Zoltán 

„Az igaz hitben végig megmaradjunk...” – 
népénekkutatás az 1950-es években 
2012. szeptember 15.– 2013. február 28. 

 4000 Pálóczy Krisztina 
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Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult 
kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen) 

Kiállítás címe, bemutatás helyszíne 2011. tény 2012. terv Felelős 
Tárgyas ragozás – szubjektív 
etnográfia 
2012. április 25. – június 24. Laczkó 
Dezső Múzeum Veszprém 2012. 
június 29. – szeptember 2. Városi 
Múzeum Nagyatád 2012. szeptember 
6. – november 3. M-ICA Miskolc 

 8 000 Frazon Zsófia 

World Press Photo 2011 
2012. szeptember 27.–október 28. 

 20 000 Nágel Edith 

Lennart Meri vándorútjai kamerával. 
A Magyarországi Észt Intézet 
kiállítása 
2012. december 7.–2013. március 31.

 1000 Kerezsi Ágnes 

 
i) Látogatottság 

 
Az 

adatokat kérjük a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 
Összes látogatószám 87 410 100 000 
ebből: teljes árat fizető látogató 22 583 30 000 
kedvezményes árat fizető 41 375 50 000 
Ingyenes 23 452 20 000 
Diák látogatók 28 468 32 000 
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 30 % 30% 

 
8) Közművelődési tevékenység tervezése 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 
Tárlatvezetések száma (alkalom) 270 300 

Ebből szakvezetések száma (alkalom) 82 100 
Ebből tanulmánytári/látványtári veze-
tések száma (alkalom) | látogatószám 
(fő) 

14 134 15 150 

Ebből szolgáltatással (rendezvények-
kel) egybekötött vezetések száma 
(alkalom) 

51 60 

Ebből idegen nyelvű vezetések száma 
(alkalom) 27 30 

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma 
(alkalom) | látogatószám (fő) 510 13 000 360 9 000 

Diákok részére tartott egyéb rendezvé-
nyek száma (alkalom) |látogatószám (fő) 6 1 600 5 1 500 

Egyéb közművelődési rendezvények 
száma (alkalom)| látogatószám (fő) 43 11 500 40 12 000 
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A múzeumpedagógiai foglalkozások száma azért alacsonyabb, mint a korábbi évben, mert a 
Néprajzi Múzeum 2012-ben nem vesz részt a Művészetek Völgyében, ahol 2011-ben sok 
múzeumpedagógiai foglalkozás tartására nyílt mód. Egy évvel korábban ugyancsak jelentős 
számú foglalkozás kapcsolódott az Etnomobil 2.0 lakókocsis kiállításhoz.  

a) Az intézmény 2012-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 
átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás mód-
ja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költ-
ségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, 
együttműködések/). 

Feladat Felelős Határidő 
PR stratégia kialakítása, fejlesztése Joó Emese folyamatos 

 
A Néprajzi Múzeum törekszik folyamatosan bevonni valamennyi közönségcsoportot a látoga-
tói körbe, illetve bővíteni a múzeumi szolgáltatások fogyasztói körét. A kiállítások, a kiállítá-
sok interpretációja (tárlatvezetés, múzeumpedagógia), a programok és a rendezvények a lai-
kus és a szakmai közönséghez, az egyéni és a szervezett csoportos látogatókhoz egyaránt 
szólnak. 2012-ben a Néprajzi Múzeum a régiek mellett új termékekkel is megjelenik a kultu-
rális piacon. A megrendelhető magyar és idegen nyelvű tárlatvezetések köre rendszeres (min-
den hónap utolsó vasárnapja) tárlatvezetési sorozattal bővül, valamint a tervek szerint gyara-
podnak és rendszeressé válnak a kifejezetten a múzeumi szakmának és a sajtó képviselőinek 
szervezett, kurátorok által tartott szakmai tárlatvezetések. A múzeum ismeretterjesztő tevé-
kenysége egy új, az AGRA Kulturális Utazási Társasággal közösen szervezett előadás-
sorozattal bővül.  

A múzeumpedagógia a TÁMOP fejlesztésnek köszönhetően 18 új tematikát kínál a közok-
tatás résztvevőinek, amelyek között zenés-táncos, mesés és dramatikus előadások színesítik a 
korábbi kínálatot. Emellett 2012-ben ismét beindul a korábban sikeresen működő Kontakt 
Zóna műhelybeszélgetés sorozat, a tematikus foglalkozások középiskolásoknak, a felsőokta-
tásban résztvevőknek és felnőtt csoportoknak szólnak, új látogatói csoportokat (pl. migrán-
sok) behozva a múzeumba. A felnőttek, elsősorban a szakmai közönség számára új kínálat a 
Vajda László könyvtár folyamatosan hozzáférhetővé váló anyaga, valamint a „Mire jó a mú-
zeum? A drámapedagógia, mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben” 
szakmai továbbképzés tervezett beindítása 2012-ben.  

A múzeumi szolgáltatások sorában kiemelt cél a digitális gyűjteményi adatbázis forgalmának 
gyarapítása, a saját fotóarchívumra épülő digitális fényképfelhasználás növelése, ehhez kap-
csolódóan pedig a néprajzi szakértői és ismeretterjesztői tevékenység fejlesztése a sajtó és a 
széles közönség számára egyaránt. A múzeumi bolt szintén tovább fejleszti a néprajzi szakmai 
kiadványok és a néprajzi szuvenírek kínálatát. 

A beszűkült anyagi lehetőségek miatt elengedhetetlen a szponzori, illetve pályázati források fel-
kutatása és kihasználása, lehetőség szerint barter megállapodások megkötése. A marketing keret 
szűkössége miatt a fizetett hirdetések és PR cikkek száma csökken, kivétel ez alól a múzeum-
pedagógiai tevékenység, amelynek fizetett reklámmegjelenéseit a TÁMOP pályázat biztosítja. 

 
b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.) 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 
Jegyár-bevétel 30 447 100 32 000 000 
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 
programok bevétele 

A „jegyár-bevétel”-
ben szerepel 

3 000 000 
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9) Pályázati tevékenység  

 
a) Áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, 2012. évi ütem teljesítési terve 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg (Ft) Felelős 

 NKA – Múzeumok őszi feszti-
váljához kapcsolódó programok 
megvalósítása 

300 000 200 000 Kupenova-Rónai 
Tánya  

NKA – Tabula könyvek 11. 
„Színre vitt helyek” 
megjelentetése 

1 000 000 400 000 Fejős Zoltán 

NKA – Néprajzi Múzeum tárgy-
katalógusa 18. Szacsvay Éva: 
Szobrok 

2 090 000 800 000 Szarvas Zsuzsanna 

NKA – Átváltozások – Palotából 
múzeum… c. fotóalbum kiadása 1 300 000 800 000 Vámos-Lovay 

Zsuzsanna 
NKA – Kása Béla 200 db fotójá-
nak megvásárlása 1 000 000 800 000 Gebauer Hanga 

NKA – A Múzeumi Könyvtár 
állományának gyarapítása 331 200 200 000 Gebauer Hanga 

 NKA – A Magyar Néprajzi Bib-
liográfia 2007–2008. évi ciklusa 
bibliográfiai tételeinek angol 
nyelvre fordíttatása és szerkesz-
tése internetre 

756 600 756 600 Nagy Réka  

NKA – Melka Vince grafikák 
restaurálása 518 000 518 000 Bakosné Fábián Mária 

NKA – Vajda László professzor 
hagyatékának hazaszállítása 3 100 000 2 500 000 Szöllősy Gabriella 

NKA – Kovács Ilona: Katona-
levelek c. könyv megjelentetése 749 044 449 000 Fejős Zoltán 

NKA – A paradicsom elvesztése 
– Amazónia 6 890 000 3 500 000 Vámos-Lovay 

Zsuzsanna 
NKA – Az én gyűjteményem: Ka-
uri és nagyító – ékszerek Óceániá-
ból c. múzeumpedagógiai gyerek-
könyv megjelentetése 

442 500 354 000 Vámos-Lovay 
Zsuzsanna 

NKA – A Néprajzi Értesítő 
XCIII. szám megjelentetése 1 517 500 450 000 Szarvas Zsuzsanna 

NKA – A Tabula 2011. évi I–II. 
számának megjelentetése 1 318 000 450 000 Wilhelm Gábor 

NKA – Női munka, háztartás, há-
ziipar a nemzetépítés korában – a 
szőnyeg példája c. kiállítás kiad-
ványok és programok megvaló-
sítása 

25 000 000 14 000 000 Vámos-Lovay 
Zsuzsanna 
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Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg (Ft) Felelős 

NKA – Festett famennyezetek, 
templom faberendezések állami, 
illetve egyházi fenntartású köz-
gyűjteményekben – gyűjteményi 
katalógus 

2 600 000 1 200 000 Kiss Margit 

NKA – Tárgyas ragozás – Szub-
jektív etnográfia c. vándorkiállí-
tás, kiadványok, programok 

3 384 000 1 500 000 Frazon Zsófia 

NKA – Kauri és nagyító – Bíró 
Lajos óceániai ékszerei 2 500 000 1 800 000 Vámos-Lovay 

Zsuzsanna 
NKA – Ónedények Magyarország 
közgyűjteményeiben – gyűjtemé-
nyi katalógus megvalósítása 

1 692 000 1 319 000 Vida Gabriella 

NKA – Népi bábtáncoltató 
betlehemek restaurálása 1 223 000 1 100 000 Bakosné Fábián Mária 

NKA – Gyűjteménygyarapítás: 
Vásári mutatványos (hintás) 
jelenet összeállítása 

900 000 900 000 Szojka Emese 

NKA – Biró Anna: A Néprajzi 
Múzeum tárgykatalógusai sorozat 
18. kötet 

1 050 000 1 000 000 Biró Anna 

NKA – WEB-TÁR: Múzeumi 
dokumentálás, megosztás és 
archiválás web2-es módszerekkel 

980 000 900 000 Szeljak György 

NKA – A Néprajzi Múzeum mű-
tárgy és archiválási gyűjteményi 
adatbázisainak komplex, felhasz-
nálóbarát közzététele 

760 000 600 000 Granasztói Péter 

 OTKA – Bevándorló közösségek 
tárgykultúrájának vizsgálata 
Budapesten 

 15 364 000 
(teljes összeg)  15 364 000  Szeljak György 

 
Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez vagy Új Széchenyi 
Tervhez kapcsolódó pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg 

(Ft) 
Felelős 

TÁMOP – Mesével-játékkal a 
néprajzról – Múzeumpedagógiai 
programok a Néprajzi Múzeum-
ban minden korosztálynak 

45 311 605 45 311 605 Koltay Erika 
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Egyéb, nem hazai forrásokra 
épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft) Felelős 

CE–NewMuse. National Ethnog-
raphical Museums as Agents of 
Reflecting Urban Social Develop-
ment (Central Europe Program) 

1 943 475 
EURO Elbírálás alatt Fejős Zoltán 

DanubeCult. The cultural memo-
ries of Danube regions from past 
to future  

141 843  
EURO 
(partnerként) 

Elbírálás alatt Wilhelm Gábor 

 
b) Új pályázatok beadásának tervei 
 

Pályázat megnevezése Pályázat célja Pályázni 
tervezett összeg Felelős 

OTKA – A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 

A tárgykatalógus so-
rozat folytatása 

68 000 000  Szarvas 
Zsuzsanna 

OTKA – A köznépi tárgyi világ 
differenciáltsága és változása a 
18–19. századi Magyarországon 

Kutatómunka a Nép-
rajzi Múzeum munka-
társainak részvételével

9 074 000 Granasztói Péter 

TÁMOP – továbbképzés 
pályázat 

A múzeum munka-
társai részvételének 
biztosítása továbbkép-
zési programokban 

folyamatban Fejős Zoltán 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

MÁK-od van! A ma-
gyar állandó kiállítás-
hoz kapcsolódó inno-
vatív múzeumpedagó-
giai programok és ki-
adványok két korosz-
tály számára 

2 466 042 Kemény Márton 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

"Néprajz pont hu" - új 
műhelybeszélgetés 
sorozat és Márton 
napi családi 
rendezvény a 
Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához 
kapcsolódóan a 
Néprajzi Múzeumban 

900 000 Fejős Zoltán 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Ácsolt fatornyok - 
védelmező templo-
mok c. vándorkiállítás 
és kiadvány megvaló-
sítása 

1 905 000 Vámos-Lovay 
Zsuzsa 
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Pályázat megnevezése Pályázat célja Pályázni 
tervezett összeg Felelős 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Saarema, Muhumaa és 
Hiiumaa. Az észt szi-
getvilág néprajzi képe 
száz évvel ezelőtt - 
Bán Aladár gyűjtemé-
nye c. időszaki kiállí-
tás, kiadvány és mú-
zeumpedagógiai prog-
ram 

3 000 000 Vámos-Lovay 
Zsuzsa 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Néprajzi szabadegye-
tem felnőtteknek, 
időskorúaknak és diá-
koknak: "Mindig van 
új a nap alatt". Népek, 
kultúrák, muzsikák" 
pedagógiai programok 

1 305 000 Koltay Erika 

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

A gyűjteményfejlesz-
tési stratégiák című 
éves néprajzos muze-
ológus szakági kon-
ferencia (Szeged 
2012. október 3-5.) 
megrendezése 

1 541 500 Fejős Zoltán 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma Hofer Tamás: Egy 
falu az országban. 
Képek Átányból c. 
kötet második kiadása 

500 000 Szarvas 
Zsuzsanna 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma Gráfik Imre: A nyereg 
c. műtárgykatalógus 
kiadása 

1 590 000 Szarvas 
Zsuzsanna 

 
10) Kommunikációs tevékenység 

A Néprajzi Múzeum 2012-ben a hagyományos kommunikációs formák mellett folytatja a mo-
dern közösségi eszközök és a web sokoldalú felhasználását, ugyanakkor szem előtt tartja 
közismert arculatának mind tartalmi, mind formai szempontból következetes használatát vala-
mennyi kommunikációs csatornán. A közönséggel való rendszeres kommunikáció egyrészt a 
folyamatosan frissülő honlapon keresztül, másrészt a rendszeres Facebook híradások és játé-
kok, felhívások által, valamint a havonta kiküldésre kerülő múzeumi hírlevélen keresztül va-
lósul meg. A múzeumi hírlevél 2012-ben tartalmasabbá válik, többek között külföldi ajánlót is 
tartalmaz, valamint alkalmanként különszámokkal is gyarapszik. A nagyközönségnek szóló 
múzeumi hírlevél mellett idén elindul a múzeumpedagógiai hírlevél is, amelynek célközön-
sége a pedagógus szakma. A látogatók számára a múzeum 2012-ben új, magyar és angol nyel-
vű ismertető leporellót ad ki, emellett a múzeumpedagógiai kínálat külön egy általános és kü-
lön egy középiskolásoknak szóló leporellón válik jobban elérhetővé. A Néprajzi Múzeum új 
kiállításaihoz és rendezvényeihez továbbra is készít meghívót, lehetőség szerint nemcsak e-
mailes, hanem nyomtatott változatot is. Folyamatosan működik a szakmai és a nagyközön-
séget tájékoztató e-mailes levelezés és az info@neprajz.hu információs csatorna. A kommuni-
káció speciális célközönsége a sajtó, amely e-mailben kap rendszeres, többszintű tájékozta-
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tást, valamint a honlap sajtószobáján keresztül jut sajtószakmai anyagokhoz és nagy felbontá-
sú, letölthető fényképekhez, amelyek elősegítik a múzeumi hírek online és offline megjelené-
sét. A múzeum törekszik arra, hogy az aktuális kiállítások, programok, szolgáltatások aktuális 
ajánlói mellett kritikák, beszámolók, elemző cikkek, tanulmányok és interjúk, helyszíni 
riportok is növekvő számban jelenjenek meg mind az online, mind az offline sajtóban. Ennek 
elősegítéséhez 2012-ben tervezetten több sajtószakmai program, tárlatvezetés és sajtótájékoz-
tató megszervezése várható. 
 

 
Mutatók 2011. tény 2012. terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 90 100 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 300 300 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 360 400 
E-sajtó  800 1000 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetle-
nül, becsült érték) 28 10 
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