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INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM 
VEZETŐJE:  FEJŐS ZOLTÁN 

 
I.  Szervezeti kérdések 

 
(2012. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 
módosításai, stb.) 

Az előírt, kényszerű létszámleépítés az év folyamán 20%-kal csökkentette a múzeum dolgo-
zói állományát. Mindennek végrehajtása fizikai és pszichikai értelemben egyaránt óriási terhet 
rótt az intézményre. Új munkaszervezési rendre kellett áttérni, az eltávozottak feladatait a to-
vább dolgozó munkatársaknak kellett átvállalni, teljes munkakörök szűntek meg (pl. program-
szervező, tudományos titkár). A múzeum teljesítőképességének határára került. Alapvető 
szervezeti átalakítás nem történt. A Kommunikációs Főosztály vezetését Fejős Zoltán főigaz-
gató, a Gyűjteményi Főosztály vezetését – a főosztályvezető felmentési idejének lejárta után – 
Szarvas Zsuzsanna főigazgató-helyettes vette át. A megismételt gazdasági igazgatói pályázat 
eredménnyel zárult, az intézmény gazdasági igazgatója áprilistól Vágvölgyi Márta. A Gazda-
sági Hivatal élére októbertől új főosztályvezető került.  

A szakalkalmazottak rendszeresen – az egyik pénztáros kényszerű elküldése miatt egyre na-
gyobb mértékben – kisegítő tevékenységeket is ellátnak (ruhatár, jegyellenőrzés). Az Etnoló-
giai Archívumot a leépítés leginkább a kutatószolgálati területen érintette, ezt a feladatot teljes 
egészében muzeológusoknak kellett átvenniük. Ez előre nem kalkulált leterheltséget jelentett, 
ami a gyűjteményi munkától vette el az időt. A jövőben ezzel a plusz tevékenységgel számol-
ni kell. A múzeum közönségszolgálati és múzeumpedagógiai tevékenységében mind több 
feladat hárult a muzeológusokra. 

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata aktualizálásra került. 
 

 2012. tény 2013. terv 
Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet) 

86 86 

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

7,9 7,9 

Ebből szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

65 65 

Ebből nem szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

21 21 
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II.  Szakmai működés 
 

A Néprajzi Múzeum a szinte lehetetlen körülmények ellenére igyekezett szinten tartani az 
intézményben folyó szakmai munka mennyiségi és minőségi mutatóit. A kiállítások – egy ki-
vétellel – megvalósultak, a tudományos kutató- és feldolgozó munka a tervezett intenzitással 
folyt. A hangsúly a gyűjteményi munkára helyeződött. A legjelentősebb eredményt a múzeum 
gyűjteményi adatbázisának nyilvánossá tétele jelentette, amelynek segítségével létrejött a leg-
nagyobb magyarországi múzeumi online adatbázis. Ennek fontosságát nem lehet eléggé hang-
súlyozni. A Támop pályázatnak köszönhetően rendkívül sikeres volt az intézmény múzeum-
pedagógiai tevékenysége. A tervezett látogatószámot azonban a nehezedő belső és külső 
körülmények következtében nem sikerült elérni.  

 
 

1) Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok  
 
Múzeumi Állományvédelmi Program – vezető: Fábián Mária 

A fenntartó Minisztérium szakmai elképzeléseivel összhangban – a múzeumi műtárgy-
állomány hatékonyabb és takarékosabb védelme érdekében – 2012-ben is folytatódott 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 nyílt lehetőség.  

1. Befejeződött a Műtárgybarát környezet –- környezetbarát múzeum gondolat köré szervezett 
kezdeményezés. Ennek jegyében kiemelten támogatta a környezetvédelemmel és a munka-
védelemmel kapcsolatos elméleti alapok megerősítését, valamint folyamatos konzultációs 
lehetőséggel és továbbképzés szervezésével növelte a tájékozottság mértékét. A környezet-
barát múzeumok megteremtése érdekében az intézmények információs segítséget kaptak a 
környezetvédelem területén előírt kötelezettségeik teljesítéséhez, hogy a munkatársak az elő-
írásoknak megfelelően tudják kezelni a veszélyes hulladékokat, valamint szabályosan tudják 
elvégezni az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.  

Az Állományvédelmi Program 2011. második félévében meghirdetett akciójával lehetőséget 
biztosított a múzeumokban felhalmozódott veszélyes hulladék elszállítására és meg-
semmisítésére. A jelentkezőknek vállalniuk kellett, hogy a továbbiakban keletkező veszélyes 
hulladékukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik. 2012. április végéig megtörtént 
a veszélyes hulladék elszállítása minden helyszínről. Az elszállítás és megsemmisítés költsé-
geit a Program a 2011-es támogatási keretből finanszírozta.  

2. A program a múzeumi munkatársak szakmai tájékozódását továbbképzéssel és személyes 
konzultációkkal segíti. Ebben az évben a továbbképzést 2012. november 27-én a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban tartottuk meg. A képzésen 68 fő regisztrált. Az előadások anyaga megte-
kinthető a www.allomanyvedelem.hu honlapon. 

3. A veszélyes hulladék elszállítására és megsemmisítésére, rendelkezésre álló anyagi keret 
maradványának terhére a Program szabványos veszélyes hulladéktároló edényeket, munka-
védelmi eszközöket, védőfelszereléseket és kármentő készletet vásárol a résztvevő intézmé-
nyek számára, előzetes igény-felmérés szerint.  
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4. Kártevő-mentesítési program. Előzetes igényfelmérés alapján a Program segítségével 72 
helyszínen történik meg a múzeumi raktárak gázosítása, kártevő-mentesítése. A munka régiók 
szerint zajlik, 2012 végéig 60%-os teljesítéssel valósult meg, mert a téli időjárási körül-
mények miatt (hideg, magas páratartalom) a raktárak műtárgykörnyezeti paraméterei nem 
megfelelőek a fertőtlenítés kivitelezéséhez és a hatásfoka sem lenne megfelelő. Fokozott 
mértékben fennáll a műtárgykárosodás veszélye. Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya, a 
munka befejezésének határidejét 2013. május 31-ig meghosszabbította.  

5. A www.allomanyvedelem.hu honlapon található adatbázis, a beszámolók, szakcikkek, vala-
mint a felkínált szolgáltatások és a folyamatosan aktualizált információs bázis révén segíti a 
Program az intézmények megelőző műtárgyvédelmi munkáját. 

A hírlevélküldő rendszer működtetése és a honlap a naprakész tájékoztatás révén fórumot 
teremt a téma iránt érdeklődőknek az állományvédelmi munkához, segítséget a napi nehéz-
ségek leküzdéséhez. 

6. Befejeződött a monitorozó céllal végzett raktárfelmérés informatikai és szöveges kiértéke-
lése és bizonyos tekintetben összevetése a 2003-as felmérés adataival.  

A Bizottság kiemelt feladatának tekintette a 2003-ban történt múzeumi raktári felmérés 
megismétlését, azaz a múzeumi műtárgyak tárolási körülményeinek monitorozását. A fel-
mérés célja a Múzeumi Állományvédelmi Program első ciklusának működése nyomán 
bekövetkezett változások mérése, rögzítése, értékelése volt.   

A felmérés teljes kiértékelése, az összehasonlító elemzés befejeződött, az elkészült tanul-
mányt minden érdekelt megkapta, és a www.allomanyvedelem.hu honlapon is elérhető lesz.   

7. Az Állományvédelmi Bizottság tulajdonában lévő eszközök kölcsönzése egész évben zaj-
lott. Visszajelzések alapján megállapítható, hogy ez a lehetőség nagy segítség az intézmények 
számára. 

A készülékek hosszú élettartamának biztosítása érdekében rendszeres karbantartásuk 
nélkülözhetetlen. 

8. A Bizottság rendkívüli ülés keretében konzultációs lehetőséget biztosított az egri Dobó Ist-
ván Vármúzeum munkatársainak a szakszerűtlen raktár-fertőtlenítés kapcsán bekövetkezett 
műtárgykárosodások elhárításával összefüggő feladatok meghatározására, és lehetőséget biz-
tosított egy OPUS 10-es mérőkészülék és egy szárító berendezés soron kívüli kölcsönzésére.  
 
 
Múzeumi jelenkorkutatás és dokumentáció: a MaDok-program koordinálása – Frazon Zsófia 

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 tudo-
mányos kutatómunka tapasztalatainak beépítésével, az eredmények és a lehetőségek figye-
lembevételével.  

A 2011. év nagy sikerű vándorkiállítása, az Etnomobil 2.0 kitűnő példája volt az országos há-
lózattá szerveződésnek, az elért eredményeket karakteresen látható módon tette hozzáférhe-
tővé 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 volt.  
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1. Hálózati tevékenység 

A 2009 óta zajló, az elmúlt 3 évben 17 együttműködő intézmény bevonását lehetővé tevő 
EtnoMobil kampány teljes dokumentációs anyaga online felületre került. A mintaprojektként 
megvalósított archiválási munka egyrészt a teljes projekt áttekintését és egységként való 
kezelését tette lehetővé, másrészt a módszeres kortárs gyűjtés és a web2 lehetőségeinek 
felhasználást kapcsolta egybe www.etnomobil.hu 

Az információáramlás és hálózati kapcsolatrendszer javítására folyamatosan törekszik a 
program. Ennek keretében megvalósult a MaDok-központ internetes megjelenésének átalakí-
tása, valamint a szakmai aktualitások közreadása blog formájában; A MaDok Hírlevél folya-
matosan működött, az év folyamán 7 hírlevél jelent meg. 

2. Együttműködésben megvalósított programok 

MaDok napok 2012. március 5. Bokréta és biciklilánc 2011. évi fesztivál nyertes filmjeinek 
vetítése, szakmai beszélgetéssel a rendezőkkel, kiállítással, egy tematikus blokk vetítése, 
szakmai beszélgetés a zsűri és meghívott vendégek részvételével (MaDok és DocuArt együtt-
működésben) a Néprajzi Múzeum napján. 

Jean Rouch: Mozgó-néprajz – képregény kiállítás az Illusztrátor Pajtások képeiből. 
2012. március 5. – április 1. 

3. Filmek 

MaDok-filmek 6–9. DVD. 2010–2011-ben készült négy film dvd-kiadványként való meg-
jelentetése  

4. Publikálás 

A MaDok-füzetek 8. Hammer Ferenc: Mindennapi élet a szocializmusban. Tanulmányok. – a 
megszerkesztett kiadvány kiadása NKA-támogatással 2013-ra tolódik 
 
 
2) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

2012-ben a legnagyobb munkát a nyílászárók részleges cseréje, illetve javítása jelentette. A 
munkálatok elvégzéséhez a raktárakban jelentős tárgymozgatásra volt szükség, ami rendkívüli 
mértékben igénybe vette a lecsökkent létszámú üzemeltetési főosztály munkatársait és a rak-
tárkezelőket.  

Vajda László 5000 kötetes könyvtárát a múzeum 105-ös termében helyeztük el. Ehhez szük-
ség volt az ott lévő könyvek áthelyezésére, valamint a terem könyves szekrényeinek részleges 
felújítására. Az innen kikerült könyvek elhelyezéséhez egy volt raktárhelyiséget újított fel és 
polcozott be a múzeum. 

Az elektromos hálózat rendkívüli karbantartása – bár óriási szükség lenne rá – fedezet 
hiányában nem valósulhatott meg. 

Szeptember–december eleje között két kazán nagyfelújítása, illetve a vízlágyító berendezés 
beüzemelése történt meg.  

A tetőtéri raktár beázásának megszüntetése érdekében sor került a tető részleges javítására, az 
attika csatorna bélelése azonban forráshiány következtében nem történt meg.  

A ruhatár kapacitásbővítése érdekében szekrények készültek.  
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3) Gyűjteménygondozás és feldolgozás 

 
 2011. tény 2012. terv 2012. tény 

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 20 alkalom 

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

523 400 
tétel: 61 
db 370 

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

523 400 
tétel: 61 
db 370 

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

871 600 625 db 

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

0 0 
tétel: 20 
db: 59 

Elkészült, képi ábrázolással is 
ellátott leírókartonok száma (db) 

7764 8500 7184 

Revíziózott tárgyak száma (tétel, 
db, példány stb.)  

9380 9500 5689 

Tisztított, konzervált tárgyak 
száma (tétel, db, példány stb.) 

3895 1820 1497 

Restaurált tárgyak száma (tétel, 
db, példány stb.) 

251 84 75 

 
a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése 

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

Szarvas Zsuzsanna teljesült 

Néhány darabos ajándékozások mérlegelése, 
befogadása  

Szarvas Zsuzsanna teljesült 

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

Szarvas Zsuzsanna 

részben, be-
leltározás 
még nem tör-
tént meg 

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

Lackner Mónika, 
Tasnádi Zsuzsanna 

megvalósult 

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

Szeljak György 
megvalósult 
(300 fénykép) 

A hintás család tárgykészletének további begyűjtése; 
(pályázat függvénye) 

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

Szuhay Péter 

pályázati for-
rás hiányá-
ban nem tel-
jesült  

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

Szöllősy Gabriella 

beszállítás, 
elhelyezés 
teljesült, fel-
dolgozás fo-
lyamatos 

Az intézmény gyarapítási tervének megvalósítását, a kiemelkedő nagyobb tárgyegyüttesek 
megvásárlását a saját forrás teljes hiánya lehetetlenné teszi, kizárólag az esetleges pályázati 
forrásokra tud támaszkodni. Ennek jegyében folytatódott a vásári mutatványosok (budapesti 
vásárokat járó hintás család) szubkultúráját bemutató tárgygyűjtés (körhinta, ló és hintaele-
mek), NKA támogatással, illetőleg a múzeum sikerrel pályázott Boglár Lajos hagyatékának 
megvásárlására. 

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. Egy 
intézményi átadás révén a Néprajzi Múzeum kiemelkedő tárgyegyütteshez jutott: A MOME 
Design tanszékén őrzött Malonyay Dezső néprajzi gyűjteményének hivatalos átadásának 
intézése folyamatban van. A fotógyűjtemény több száz képpel, a képarchívum nyomtat-
ványokkal és képeslapokkal gyarapodott. Az intézmény sikerrel pályázott  Szamódy Zsolt 
fotóművész kínai fényképeinek megvásárlására.  

Terepen való tárgygyűjtés révén kerültek a múzeumba Nagyvisnyóról, illetve Cigándról 
öltözetek, textilek, valamint a Magyarországon élő migránsok tárgykultúráját vizsgáló, az 
OTKA által támogatott kutatás keretében is történt tárgyvásárlás.  
 

 
b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

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

Szojka Emese 
teljesült, be-
leltározva 

Boglár Lajos hagyatékának megvásárlása 
Főzy Vilma, Szeljak 
György 

NKA pályá-
zat révén 1. 
ütem folya-
matban 

Ardai Ildikó Sakktáblás festékes című művének 
megvásárlása 

Fülöp Hajnalka 
NKA támo-
gatás, megva-
lósult 

Vajdalánc megvétele  Szuhay Péter 
pályázat nem 
nyert 

Voigt Vilmos tudományos hagyatéka 6 fm  Granasztói Péter teljesült 
Undi Mária mintarajzai 100 db Tasnádi Zsuzsanna folyamatban 
Szirtes Tibor 158 esküvőn készült felvételei (1965-
2004), 15326 db  

Gebauer Hanga, 
Csorba Judit 

teljesült 
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Gyarapodás az Etnológiai Archívumban 

Gyűjtemények Megvalósulás 
Fényképgyűjtemény (fotó – db) 16656 

Diapozitív-gyűjtemény (dia – db) 0 
Kézirattár-gyűjtemény 7 irat folyóméter 

Rajz-, nyomat- és festménygyűjtemény (darab v. folyóméter) 5 mappa, 1 album, 48 rajz 
Mozgóképtár 17 kazetta 

Hangtár (perc) 0 
 
 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

Feladat Felelős Teljesítés 
Törzskönyv- és egyéb naplóvezetési feladatok, 
műtárgy leltározási  adatkezelés  

Wittmann Józsefné adatok táblázatban 

Adatbázis karbantartás, normalizálás  Wittmann Józsefné, 
Ráduly Emil 

folyamatos 

Havi statisztikai kimutatások készítése 
(leltározás, digitalizálás)  

Wittmann Józsefné adatok táblázatban 

Revíziós adategyeztetés, ellenőrzés   Wittmann Józsefné, 
Ráduly Emil 

adatok táblázatban 

Revíziós adatrögzítés   
  Textil gyűjtemény 
  Afrika gyűjtemény 
  Ázsia 

 
Pintér Zsuzsanna 
Simon Erika 
Simon Erika 

adatok táblázatban 

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

Kemény Márton 

PDF formátumban 
elkészült, kinyom-
tatása nem történt 
meg (fedezethiány) 

Leltárkönyvek (1995–2011) megszerkesztése, 
kinyomtatása 

Ráduly Emil 

adatellenőrzés de-
cember 31-ig elhú-
zódott, a kinyomta-
tás idő hiányában 
nem volt lehetséges  

Műtárgy-adatbázis mutatórendszerének és 
törzskönyvi adatállományának javítása, 
kiegészítése 

Ráduly Emil folyamatos 

Időszaki kiállítások, kölcsönzések 
dokumentációjának kezelése  
 

Pintér Zsuzsanna adatok táblázatban 

Állandó kiállítás dokumentációjának kezelése  
 

Wittman Józsefné, folyamatos 

Nyilvántartási kutatószolgálat ellátása Wittman Józsefné, 
Pintér Zsuzsanna, 
Simon Erika 

7 alkalom, 5 kutató 

Nyilvántartási irattár kezelése, iktatás  
 

Pintér Zsuzsanna folyamatos 
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Digitális műtárgyfotók gyűjtése, átnevezése, 
adatbázisba rögzítése   

Kemény Márton, 
Simon Erika,  
Pintér Zsuzsanna 

adatok táblázatban 

Digitális másolatgyűjtemény leltározása 
Kemény Márton 

gyarapodás: 17785 
tétel 

Digitális másolatgyűjtemény kezelése (kutató-
szolgálat, megrendelések szerinti másolatok 
készítése)  

Kemény Márton folyamatos 

Digitális másolatgyűjtemény adatbázis új 
adatsorainak feltöltése félévenként 

Kemény Márton, 
Ráduly Emil 

megtörtént 

Digitális másolatgyűjtemény biztonsági 
másolatának elkészítése  

Kocsis Péter, 
Kemény Márton 

elmaradt, fedezet- 
és eszközhiány 
miatt 

A műtárgy-adatbázis Monari-alapú nyilván-
tartási rendszerének auditálási dokumentá-
ciójának elkészítése  

Ráduly Emil, 
Kocsis Péter 

az adatbázis 2. fél-
évi alapvető át-
strukturálási mun-
kálatai miatt elma-
radt a befejezés 

A műtárgy-adatbázis webes keresőfelületének 
átalakítása 

Ráduly Emil, 
Kemény Márton 

2012. november 30-
ra elkészült 

Digitalizált anyag rendszeres (havonkénti 
ellenőrzése, publikálása 

Ráduly Emil adatok táblázatban 

Új feladatok   
Az EA adatbázisok migrálása, a műtárgy-
adatbázisokkal való integrálása 

Ráduly Emil, Bíró 
Gábor 

2012. augusztus 30-
ra elkészült 

Az EA adatbázisok webes keresőfelületének 
kialakítása, EA adatbázis karbantartása, 
normalizálása, az alkalmazási felület kialakítása 

Kemény Márton, 
Ráduly Emil 

2012. nomber 30-ra 
elkészült 

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

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben 
előirányzott feladatok teljesülése 

 
e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült 

mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirányzott 
feladatok teljesülése 

Leltározási feladatok a tárgyi gyűjteményekben 

Feladat Felelős Megvalósulás 
Az elmaradás beleltározása a műtárgy-
gyűjteményekben (696 tárgy) 

Tóth G. Péter 
Szarvas Zsuzsanna 

részben telje-
sült (379 tárgy) 

2012-ben bekerülő anyag leltározása muzeológusok folyamatos 
 
A műtárgy-gyűjteményekben nincs jelentős leltározási elmaradás. A Textilgyűjteményben az 
újonnan bekerülő tárgyak nagy száma miatt van némi elmaradás, valamint az Amerika 
gyűjtemény revíziójakor felhalmozódott revíziós maradványokat sem sikerült még teljes 
egészében felszámolni.  
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Műtárgygyarapodás és leltározás a műtárgygyűjteményekben  
Gyarapo-

dás 
Leltáro-

zás 
Leltáro-
zatlan 

  

2012.  2012.  2012.  

Leltározás 
(előző évek 
elmaradásából) 

Leltározatlan 
(előző évek 
elmaradásából) 

Gazdálkodásgyűjtemény           
Állattartás 1   1 1   
Földművelés 6 6     3 
Gyűjtögetés           
Halászat           
Technológiagyűjtemény           
Építkezés         2 
Közlekedés 2 2       
Mesterség 1   1   1 
Háztartásgyűjtemény           
Bútor 2 2     4 
Kerámia 27 27   2 1 
Kosár 1 1     5 
Táplálkozás 2 2   3 6 
Textilgyűjtemény 144 28 116     
Textil       348 16 
Rítusgyűjtemény           
Egyházi 2 2   13 2 
Hangszer           
Szokás 170 170     6 
Regionálisgyűjtemény           
Afrika 4   4     
Amerika 2   2   286 
Ázsia 6 6   8   
Európa         14 
Indonézia       4   
Óceánia           
Demonstrációs eszköz 
gyűjtemény 

        1 

Összesen 370 246 124 379 347 
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Leltározási feladatok az Etnológiai Archívumban 

Feladat  Felelős  Teljesülés 

2200 fotó beleltározása  
Gebauer Hanga (1000)  
Csorba Judit (800)  
Szuhay Péter (400)  

400 + új rekordok felvitele 
300 + új rekordok felvitele 
0  

800 diapozitív 
beleltározása  

Granasztói Péter (300)  
Gyarmati János (500)  

280 Elkészült: 780 db 
500  

100 kézirat és 6 ifm 
dokumentum beleltározása  

Granasztói Péter,  
Vörös Gabriella  

Elkészült: 105 kézirat  

600 db rajz, nyomat, 
festmény beleltározása  

Tasnádi Zsuzsanna  Elkészült 557 rajz, nyomat 

100 magnószalag 
beleltározása  

Pálóczy Krisztina  Elkészült: 300 magnószalag  

2012-es gyarapodás 
beleltározása a film- és 
videogyűjteményben  

Tari János  nem készült el 

 

Revíziók 

Feladat Felelős Megvalósulás 

Textil- és viseletgyűjtemény revíziója 7000 tárgy 

Lackner Mónika 
Vida Gabriella 
Katona Edit 
Fülöp Hajnalka 

4385 

Regionális (Afrika) gyűjtemény revíziója 1500 tárgy Földessy Edina 1095 
Regionális (Ázsia) gyűjtemény revíziója 500 tárgy Wilhelm Gábor 207 
Technológia (Közlekedés) gyűjtemény revíziója 500 tárgy Máté György 300 
Összesen  5689 
 
A műtárgygyűjtemények revíziója több éve kiemelt feladat, mivel a gyűjteményi anyag 
pontos hozzáférhetőségének alapját jelenti. Az év során mintegy 5689 tétel műtárgy revíziós 
számbavételére került sor. Ez a tervezettnél kevesebb ugyan, az ok, hogy a revíziós munkák 
valamennyi gyűjteménynél az utolsó fázisban vannak, ami a munka lelassulását, a problémás 
tárgyak nagyobb számát jelenti. Az Afrika-gyűjtemény revíziója gyakorlatilag befejeződött, a 
hiányzó tárgyak felkutatása van hátra.  
 
 

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

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

Fábián Mária 

földművelési 
eszközök 
rácsrendszere 
elkészült  

Emeleten raktározott könyvtári állomány áthelyezése Szöllősy Gabriella megtörtént 
Vajda László könyvtári hagyatékának fogadása, elhe-
lyezése (265 pfm) 

Szöllősy Gabriella 
megtörtént 
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Fotótár nitrátos-negatívraktárába a diapozitív-gyűjte-
mény átköltöztetése, új tároló kialakításával 

Granasztói Péter 
forráshiány 
miatt nem 
valósult meg 

Nagyalakú festménytároló kialakítása (technikai fel-
tételek biztosíthatósága esetén) 

Tasnádi Zsuzsanna 
forráshiány 
miatt nem 
valósult meg 

 

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 létszámcsökkenés 
ezeket a munkákat is lassította. A P2-es padlástéri raktárban a tárgyak pozicionálása 
befejeződött, a textilraktárban sor került a beosztatlan, új szerzeményezésű tárgyak raktári 
besorolására, elhelyezésére.  

Törökbálinton elkészült a földművelés eszközök elhelyezésére alkalmas rács rendszer, melyre 
tisztítás, dokumentálás után kerültek elhelyezésre a tárgyak. 
 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2012. évi feladatok teljesülése 

Feladat Felelős Teljesülés 
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 üte-
mezése szerint 
10 kiállítás 

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

Fábián Mária folyamatos/napi 
feladat 

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). 

Az Állandó kiállítás karbantartása két alkalommal történt meg, sor került a világítótestek 
cseréjére, s ezzel kapcsolatban is szükség volt a vitrinek kipakolására és visszarendezésére.  

Havonta készül takarítási rend, mely biztosítja a műtárgyraktárak folyamatos tisztántartását. A 
Néprajzi Múzeum raktáraiban 150 alkalommal történt takarítás (járófelületek, és előre 
előkészített, lepakolt polcok), 50 alkalommal került sor a fertőzések lokalizálása után, 
valamint a nyílászárók javítása során felmerült rendkívüli takarítás igénybevételére. 

Ebben az évben az Óceániai ékszerek vándorkiállítás utaztatásának előkészítése, és szakmai 
felügyelete kiemelt feladat volt. Minden helyszínen restaurátor munkatársak építették, és 
bontották a kiállításokat, állították be a megfelelő műtárgykörnyezetet. 

A raktárak monitorozásának célja a korábban kialakított műtárgykörnyezet megőrzése, melyet 
a raktárakban zajló rendszeres takarítás mellett a hőmérséklet, páratartalom és fényviszonyok 
ellenőrzése (1114 mérés) biztosít. A termohigrométerek kalibrálása 53 alkalommal történt 
meg, folyamatos volt a defensor géppark tisztítása, és az elhasznált filterek cseréje is. 
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Fertőtlenítés 

2012 tavaszán a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületében minden raktár fertőtlenítése 
megtörtént. 

A Textilgyűjteményben az ismétlődő molyfertőzés megjelenése miatt több alkalommal hozzá-
vetőlegesen 300–350 db műtárgy átvizsgálása, a fertőzött darabok kiemelése, fertőtlenítése, a 
szekrények takarítása történt meg. Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy a gyűjtemény 
nagyon zsúfolt, különösen az érintett terület (szőrös bőr tárgyak, gyapjú tárgyak). Ez a helyzet 
az épület adottságai miatt nem javítható. A munkatársi létszám csökkenése miatt kevesebb a 
raktárkezelő, a monitorozó ellenőrzések csak egy-egy kiemelten veszélyeztetett területre 
korlátozódnak, melyben a muzeológusok, és restaurátorok is részt vesznek. Az év során a 
gyűjteményben nyílászáró szigetelési munkák folytak, ami növelte a kártevők megjelenésének 
kockázatát. A fertőzések észlelése után sikerült azt azonnal lokalizálni, a kiemelt tárgyakat 
fagyasztásos eljárással fertőtleníteni, a szekrényeket alaposan kitakarítani, végül gázmester 
segítségével az egész raktárt több alkalommal fertőtleníteni. Az érintett raktártérbe moly-
csapdák kerültek annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a további fertőzés, valamint, 
még hatékonyabb legyen a monitorozás.  
 
Megelőző 
műtárgyvédelem 

A jobb műtárgy-
környezetbe került 
tárgyak száma 

 

Rítusgyűjtemény 1 Tároló doboz készítés 
Gazdálkodásgyűjtemény ~ 350 Tároló rácsok készítése TB hátsó 

raktár 
Háztartásgyűjtemény 150 

~1000 
Ónedények 
Kosarak elhelyezése 

Textilgyűjtemény 350 
 

50 

Molyfertőzést követően 
tárgyrendezés 
Úrhímzések elhelyezése 

Regionális gyűjtemények 1 
14 

Tároló doboz készítése 
Pajzstároló kialakítás 

Etnológiai Archívum 350 Műtárgy leválasztása savas 
hordozóról 

Összesen: 2266  
 
 

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

Feladat Felelős Teljesülés 
Kiállításokhoz válogatott tárgyak kezelése  Fábián Mária 6 db restaurálás 

287 db tisztítás, 
konzerválás 

Pályázatokhoz kapcsolódó tárgyak kezelése Fábián Mária 25 db restaurálás 
Digitalizálási, leltározási, raktárrendezési 
munkák során felmerülő tárgykezelések 

Fábián Mária 32 db restaurálás 
128 db tisztítás, 
konzerválás 

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

Fábián Mária 
8 db restaurálás 
92 db tisztítás, 
konzerválás 
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Restaurálás, tisztítás, konzerválás, fertőtlenítés 

Restaurálás  (db) Tisztítás (db) Konzerválás (db) 

2011 
tény 

 

2012 
terv 

2012 
tény 

2011 
tény 

 

2012 
terv 

2012 
tény 

2011 
tény 

 

2012 
terv 

2012 
tény 

251 84 75 3132 1250 1340 763 570 157 
 
 

Fertőtlenítés 
fagyasztásos is 

(db) 

Egyéb műtárgyakkal kapcsolatos feladat 
(nem restaurálás) 

 
2011 tény 

 
2012 terv 2012 tény 2011 tény 

 
2012 terv 2012 tény 

87  245 583  719 
 
2011 összesen: 4 729 db 
2012 terv: 1 904 db 
2012 tény:  2 536 db  
 
2012-ben a tárgykezelések és egyéb munkák összesített darabszáma 30%-kal haladta meg a 
tervezett mennyiséget, ami figyelembe véve az előre nem tervezhető munkákat, reális ered-
mény. A munkatársi létszám csökkenésével az előző évekhez képest több egyéb feladat hárult 
az osztály munkatársaira: tárgyinstallálás, installációkészítés, paszpartuzás, kasírozási felada-
tok, előre nem tervezett külső anyagból készített kiállítások. 
 
 
4) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: 

 
a) A digitalizálás helyzete, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása  

Mutatók 

2011. év 
végéig 

digitalizált 
tételszám 

2012-re 
tervezett 

digitalizálás 

A 2012. évben 
digitalizált 
állomány 

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

Digitalizált objektumok 
összesen (db) 

248 963 14 700 11 511 98000 

 - ebből műtárgy (db) 53 878 8 500 7184 60867 
 - írott dokumentum 
(oldal) 

29 775 
1000 (össz.: 

332 275) 
1000 20100 

 - audiovizuális (db, ill. 
perc) 

38 100 
5 200 (össz.: 

43 300) 
3327 

38000 
fotó+nyomat 

Gyűjteményekre, kiállí-
tásokra alapozott múze-
umpedagógiai letölthető 
segédanyagok (db)  

  4 4 
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A Néprajzi Múzeum tárgyi- és a legtöbb archivális (nyomat, rajz, fénykép, dia) gyűjtemé-
nyének nyilvántartása hosszú évek óta adatbázisban (MONARI) történik. A muzeológiai 
munkában kiemelt feladat a gyűjtemények minél teljesebb, színvonalasabb felhasználóbarát 
hozzáférhetőségének megteremtése. Ezért kb. tíz éve zajlik a gyűjteményi adatbázisok 
szöveges adatainak ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, és a műtárgyak, fotók, rajzok, filmek 
digitalizálása. Ennek az elmúlt években prioritást élvező munkának az eredménye, hogy 
250 ezer műtárgyból 90 ezerről készült fénykép, továbbá a Fényképgyűjtemény képpel ren-
delkező digitális állománya megközelíti a 40 ezer darabot (A Néprajzi Múzeum adatbázisában 
185 ezer műtárgy és 120 ezer fénykép, nyomat stb. nyilvántartási rekordja található meg). 

A közelmúltig ez a digitalizált állomány csak részben volt hozzáférhető és a keresési, megje-
lenítési megoldások, mint megannyi hasonló múzeumi adatbázisé, mind látványában, mind 
kezelhetőségében messze elmaradtak a mai felhasználók igényeitől. 

Ezen a helyzeten egy 2011-ben elnyert NKA-támogatással sikerült változtatni; 2012. novem-
ber 30-ra elkészültek a Néprajzi Múzeum digitális állományainak felhasználóbarát hozzáfér-
hetőségéhez szükséges fejlesztések. 

1. Kialakultak a teljesen új, esztétikus, áttekinthető grafikai arculatú adatbázis-felületek. 

2. Közös adatbázisba kerültek, így egyszerre kereshetővé váltak a műtárgyi és archívumi 
(fénykép, dia, nyomat, rajz) gyűjtemények. 

3. Az összetett keresési lehetőség mellett kialakításra került egy egyszerű, az összes 
gyűjteményben egyszerre kereső gyorskeresési funkció. 

4. Megvalósult a gyűjtemények adatai (akár a Műtárgy-adatbázis akár az Etnológiai 
Archívum állományaiból származik) közötti tartalmi kapcsolat megjelenítése a keresési 
találatok megjelenésekor. Egy-egy kattintással mindig újabb találati halmazok nyithatók meg, 
a felhasználó tehát szörfözhet a Néprajzi Múzeum adatbázisaiban az automatikusan 
összekapcsolódó rekordok között. Például megjelenik, hogy ugyanattól a készítőtől, gyűjtőtől, 
helyről melyik gyűjteményben és hány darab műtárgy, fénykép, nyomat, rajz található, és 
mindezek a kapcsolatok, halmazok egy kattintással meg is jeleníthetők. 

5. Keresési segédletek készültek az adatbázis használatához, amelyek mindig a kutató rendel-
kezésére állnak az adatbázis megfelelő oldalán. 

6. Kétnyelvű (magyar–angol) adatbázis-felület alakult ki, amellyel gyűjtemények anyagai  
nemzetközileg is hozzáférhetőbbé váltak. 

7. Minden egyes megjelenített rekordhoz kommentelés-üzenés adatbázis-funkció kapcsolódik. 
Ezzel újszerű, közvetlen kapcsolatot, párbeszédet lehet kialakítani a felhasználó és a közreadó 
között a publikált muzeális adat kapcsán. 

8. Létrejött egy – folyamatosan bővülő – tematikus válogatásokat tartalmazó adatbázis-
felület Nagyító címmel, ahol az adatbázisból előre kiválogatott tematikus tartalmak 
(böngészhetők) tekinthetők meg. Így ez a méretében hatalmas és összetett adatbázis azon 
felhasználók számára is megközelíthetővé válik, akiknek nincs konkrét keresési céljuk, így 
nem tudják használni, értékelni az online múzeumi adatbázisok nyújtotta ismereteket. A 
tematikus válogatások minden egyes tétele közvetlen átjárást biztosít a részletes adatokhoz és 
keresési felületekhez. 
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A fejlesztési munka végeredménye, hogy kereshető, böngészhető a legnagyobb és 
folyamatosan gyarapodó magyarországi online múzeumi adatbázis, amelyben közel 100 ezer 
képpel ellátott rekord található: 60 ezer műtárgy, 31 ezer fénykép (fotó és diapozitív), 
7000 nyomat és rajz. A fejlesztésben résztvevő munkatársak: Granasztói Péter, Kemény 
Márton, Ráduly Emil és Szeljak György. 
 
 

b) Kutatószolgálat 

Mutató 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Kutatók száma 216 220 180 
Kutatási alkalmak száma  388 500 420 

 
 

c) Múzeumi könyvtár 

Mutató 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Szaktájékoztatások száma (személyes, 
tel., e-mail stb.) 

800 800 800 

Könyvtárhasználók száma 167 180 222 
Könyvtárhasználatok száma 2 813 2 800 2 459 
Helyben használt könyvek, folyóiratok 
száma 

5 435 5 000 4 965 

Kölcsönzött könyvek száma 411 350 491 

 

A beiratkozások száma jelentősen emelkedett annak köszönhetően, hogy március 1. és május 
31. között akció keretében, bármely érdeklődő ingyenesen iratkozhatott be, s ezt a lehetőséget 
több fórumon is közzé tette a múzeum. 

A könyvtárhasználók összetételében átrendeződés történt. Az intézményi létszámcsökkentés, 
a kevés saját kiállítás, a munkatársak mind több nem muzeológusi feladata következtében a 
könyvtár használata érezhetően csökkent. 

A múzeumi dolgozók kutatónapjának módosítása miatt szintén drasztikusan visszaesett a 
korábbi rendszeres könyvtárhasználónak számító, más múzeumok muzeológusainak és egyéb 
kutatóknak a látogatása is. 

Ezeket a hatásokat nem tudta ellensúlyozni az új, egyéb kategóriába tartozó látogatók, illetve 
az újonnan szervezett, csoportos könyvtárlátogatók száma, pedig ebben a kategóriában 
emelkedés történt. 
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5) Tudományos kutatás 

Tudományos munka mutatói 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Tudományos munkatársak száma (fő) 49 42 42+1 
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak 
száma (fő) 

12 14* 11+1 

 Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok 
száma (db) 

1 2 2 

A tudományos munkatársak által kivett / a tudo-
mányos munkatársak számára engedélyezett 
összes kutatónap száma  

1230  100 

Kutatónapot igénybe vehető tudományos munka-
társak száma (fő) 

45    10  

A múzeum által kiadott önálló tudományos-muze-
ológiai kiadványok száma (monográfia, tanul-
mánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi ka-
talógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven) 

9 1 9  10 1 

A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadvány-
ban megjelent tudományos tanulmányok, közlemé-
nyek, cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven) 

16 2 12 2 27  

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

20 6 8 3 48 2 

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

30 7 20 4 23 7 

A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, 
pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar | 
idegen nyelven) 

  2  2  

A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb 
kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő 
írások (magyar | idegen nyelven) 

18  5  36  

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| 
időszaki) (db) 

 3  4  3 

Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db)  14  14  14 
Hazai tudományos programokban való részvétel 
(programok száma | résztvevő munkatársak száma) 

8 24 6 20 6 13 

Nemzetközi tudományos programokban való 
részvétel (programok száma | résztvevő munka-
társak száma) 

5 8 5 10 4 3 

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munka-
társak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 
óra = 45 perc) 

3 190 4 180 5 200 

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

    15 68 

* téves adat volt 
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a) A 2012. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 
feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) 

 

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 két olyan saját új kiállítása nyílt a múzeumnak, amelyekhez kutató-, illetve 
feldolgozó munka kapcsolódott. A Rakosi60@neprajz.hu (Fejős Zoltán) illetve „Az igaz 
hitben végig megmaradjunk…”(Pálóczy Krisztina), a Legek kiállítás forráshiány miatt nem 
valósulhatott meg, a Saaremaa, Muhumaa és Hiiumaa című kiállítás megnyitása 2013. 
januárjára tolódott.  

2012-ben folytatódott 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).  Ebben az évben elsősorban az elméleti keretek meghatározása, a 
kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása volt a feladat. Megtörtént a vizsgált közösségek 
feltérképezése, tárgykultúrájuk megismerése. 

A tárgykatalógus-munkálatok is tovább folytatódtak: országos program keretében zajlott, és 
ebben az évben be is fejeződött a templomi famennyezetek digitális katalógusának munkálata. 
(Festett famennyezetek, templomi faberendezések állami és egyházi fenntartású 
közgyűjteményekben. Országos digitális gyűjteményi katalógus – Kiss Margit).  A különböző 
múzeumok adattáraiban és a templomi helyszíneken zajlott a nagyszabású kutatómunka, a 
feldolgozás során elkészült 19 településről származó tárgy/tárgyegyüttes leírása, megszülettek 
a hozzájuk tartozó bevezető tanulmányok, megtörtént az irodalomjegyzék egységesítése. Az 
archív dokumentumok és a képanyag feldolgozása után az adatbázis mintegy 200 oldal 
szöveget és 930 digitális felvételt tartalmaz. A digitális katalógus a Néprajzi Múzeum 
honlapján keresztül hozzáférhető. www.neprajz.hu 

Jól haladnak az Ónedények Magyarország közgyűjteményeiben (Vida Gabriella) című – 
szintén digitális formában készülő katalógus munkálatai is. 19 megyében és 4 önálló 
intézményben folyik a munka, elkészült a tárgyleírások jelentős része, a bevezető 
tanulmányok vázlatai, elkezdődött a számítógépes háttér tervezése.  

Több éves kutatómunka eredményeként elkészült és nyomdába került egy nyomtatott 
tárgykatalógus, amely a Néprajzi Múzeum egyik legértékesebb gyűjteményének Bíró Lajos 
óceániai gyűjtésének néhány tárgycsoportját, mintegy 400 tárgyat mutat be. (Bíró Anna: 
Óceániai ékszerek). Sajnálatos módon az OTKA nem támogatta a múzeum tárgykatalógus-
pályázatát, így a további katalógusok megjelentetési lehetőségei rendkívül bizonytalanok. 

A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és változása a 18-19. századi Magyarországon 
címmel beadott OTKA-pályázat sem nyert, így ez a kutatás nem kezdődhetett el.  

A munkatársak kiállításokhoz vagy saját kutatási témájukhoz kapcsolódó tanulmányainak 
publikálása a Néprajzi Múzeum saját kiadványaiban (kiállítási katalógusok, gyűjteményi 
katalógusok, Néprajzi Értesítő, Tabula) nagyrészt a tervek szerint haladt.  
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A Néprajzi Múzeum 2012-ben tervezett szakmai kiadványai – a támogatások függvényében 
 

Néprajzi Értesítő, 2012 – kéziratok elkészültek, NKA pályázati támogatással 2013 elején 
megjelenik  

Tabula 2011. 1–2. (összevont) – NKA 2011. évi támogatással – megjelent 

Tabula 2012 1. és 2. (támogatás esetén) – nincs hozzá forrás 

Granasztói Péter–Sedlmayr Krisztina–Vámos-Lovay Zsuzsanna: Átváltozások. Palotából 
múzeum. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012. KépTár 3. (NKA támogatással) – megjelent 

Hammer Ferenc: Mindennapi élet a szocializmusban. MaDok-füzetek 8. – NKA pályázat 
áthózódik 2013-ra 

Magyar Néprajzi Bibliográfia 2007–2008. (On-line publikáció a Huntéka könyvtári rend-
szeren keresztül) (NKA 2010-es támogatásával) – megjelent 

Bíró Anna: Óceániai ékszerek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 19. (NKA támogatással) 
– nyomdában 

Óceániai ékszerek – múzeumpedagógiai kiadvány (NKA támogatással) – megjelent 

Nők, szőnyegek, háziipar – kiállítási katalógus (NKA 2011. évi támogatásával) – megjelent 

Katonalevek. Sajtó alá rendezte Kovács Ilona. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012. Fontes 
Musei Ethnographiae sorozat (NKA 2011. évi támogatásával) – megjelent 

Tasnádi Zsuzsanna: Népélet és népviseletek a monarchiabeli képeslapokon. Budapest, Cser 
Könyvkiadó – Néprajzi Múzeum, 2012. – megjelent 

MaDok-filmek 6–9. 2010–2011. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012 – megjelent 

Frazon Zsófia (szerk.): Tárgyas ragozás –> szubjektív etnográfia. Kiállításkatalógus, 
hangoskönyv, múzeumpedagógiai koncepció és segédanyag. Budapest, Néprajzi Múzeum, 
2012 – megjelent 

Kiss Margit: Festett famennyezetek, templomi faberendezések állami és egyházi fenntartású 
közgyűjteményekben. Országos digitális gyűjteményi katalógus. – elkészült (http://nmimm-
katalogus.hu/) 
 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett 
kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó 
egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) 

Kutatónapot azok a tudományos munkatársak vehette igénybe, akiknek a múzeum tudo-
mányos koncepciójához, elképzeléseihez igazodó kutatómunkája megkövetelte a távollétet. 
Az egyéni tudományos terv függvényében részesülhettek a munkatársak a kutatónapban. 
Fontos tudományos publikációk előkészítéséhez, leginkább befejező munkálataihoz lehetett 
igénybe venni. Az intézmény vezetése ellenőrizte a munkában való előrehaladást, és ennek 
függvényében engedélyezte, vagy függesztette fel a kutatónapot. A munkatársak indokolt 
esetben tömbösítve is igénybe vehették. A kutatónap kérésének indoklásakor minden esetben 
pontosan meg kellett határozni a kutatás jellegét, az eredmények közlésének idejét és 
formáját. A tapasztalat szerint a kutatónapot a munkatársak jóval kisebb hányada vette 
igénybe, mint a korábbi években (10 fő átlagban 10 napot vett igénybe). 
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c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 
kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése 

Kiadvány címe Kiadás 
éve 

Eladott példá-
nyok (tisztelet-
példányokkal 

együtt) 

Megmaradt 
/ raktáron 
lévő példá-

nyok 
Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-meden-
cében. Válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményé-
ből.  Magyar Népművészet 27. 

2006 520 0 

Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Kiállítási katalógus 2006 902 62 
MaDok-füzetek 4. Alternatív műanyagtörténet a 
celluloid könyvtáblától a felfújható fotelig 

2006 678 298 

Szilaj pásztorok. Néprajz gyerekeknek 3. 2006 903 91 
A kézi aratás járulékos eszközei. A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 11. 

2006 448 40 

Tabula 9 (2006) 1 2006 347 173 
Tabula 9 (2006) 2 2006 339 161 
Hadikfalva falukönyve. Fontes Musei Ethnographiae 9. 2006 483 517 
Néprajzi Értesítő 2005. 2006 408 92 
Maszkok. Az én gyűjteményem III. 2007 456 44 
Ácsolt láda. Series Historica Ethnographiae 13. 2007 397 123 
Curriculum Vitae. Gróf Zichy István élete és munkás-
sága. Series Historica Ethnographiae 14. 

2007 461 39 

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

2007 
reprint 

1881 85 

Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8. 2007 271 243 
Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen. A Kováts-
napfényműterem száz éve 

2007 474 438 

Műanyag. Kiállítási katalógus 2007 328 340 
Néprajzi Értesítő 2006. 2007 360 140 
Tabula 10 (2007) 1 2007 327 171 
Kortárs ruha-tér-kép. Kamarakiállítások 14. 2007 491 309 
MaDok-füzetek 5. Pillanatképek a mából 2007 251 241 
Tabula 10(2007) 2 2007 307 243 
Virágozódott... Anno… Az Umlingok Kalotaszegen 2008 584 16 
Az egzotikum. Tanulmányok. Tabula könyvek 9. 2008 372 146 
Az ismeretlen európaiak. Kamarakiállítások 15. 2008 318 183 
Bringanaptár 2009. 2008 1000 0 
CD-ROM: Síppal, dobbal, didzseriduval … 2008 143 357 
DVD: Keszi Kovács Mozgóképek (közös kiadás) 2008 266 22 
Céhemlékek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 12. 2008 501 499 
Legendás lények, varázslatos virágok – a közkedvelt 
reneszánsz. Kiállítási katalógus 

2008 600 0 

Néprajz gyerekeknek 4. A búzától a kenyérig 2008 772 228 
Néprajzi Értesítő 2007. 2008 293 203 
Taking Them Back.  Hungarian Collectors - Non-
European Collections of the Museum of Ethnography 
in a European Context 

2008 303 213 

Vízálló. Kamarakiállítások 16. 2008 321 279 
Tabula 11 (2008) 1–2 2008 156 408 
Néprajzi értesítő 2008. 2008 279 250 
A tardi kendermunka. Series Historica Ethnographiae 
15. (közös kiadás) 

2009 201 37 
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MaDok-füzetek 6. Babáink könyve 2009 266 489 
(M)ilyenek a finnek? Kiállítási katalógus 2009 531 69 
Útilapok Finnország megismeréséhez 2009 500 0 
A tokmány. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 13. 2009 370 230 
Vándorkönyv. Múzeumpedagógiai füzet 2009 300 0 
Néprajz gyerekeknek 5. A téli ünnepkör 2009 746 254 
Tabula 12 (2009) 1 2009 382 118 
Egy falu az országban. Kép-Tár 2. 2009 1000 0 
Cigányok/Romák/Gypsiek DVD 2009 252 218 
DVD: Néprajz Mozgóképen 2009 185 360 
Tabula 12 (2009) 2 2009 221 279 
Néprajzi Értesítő 2009. 2009 256 234 
Feliratos tárgyak. A Néprajzi Múzeum tárgy-
katalógusai 14. 

2010 448 552 

A piaroa gyűjtemény. A Néprajzi Múzeum tárgy-
katalógusai 15. 

2010 263 737 

Céhes kerámiák. A Néprajzi Múzeum tárgykataló-
gusai 16. 

2010 257 743 

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

2010 766 1743 

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 937 550 

Bringanaptár 2011. 2010 633 117 
Obi-ugor viseletek. A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 17. 

2010 198 591 

EtnoMobil. MaDok-füzetek 7. 2010 136 464 
Tabula 13(2010) 1 2010 290 281 
Néprajzi Értesítő 2010. 2010 199 301 
Az eltűnt mindennapok nyomában. Kiskunhalas 
1760–1850. (Tabula könyvek 10.) 

2010 325 162 

MaDok-filmek (DVD) 2011 70 230 
Tabula 13 (2010) 2 2011 14 280 
Liszt Ferenc és a „czigány zene. Kamarakiállítások 17. 2011 362 481 
Nők, szőnyegek, háziipar. Kiállítási vezető 2011 735 250 
Amazónia. Kiállítási vezető 2011 328 172 
Kauri és nagyító. Kamarakiállítások 18. 2011 261 239 
Színre vitt helyek (Tabula könyvek) 2011 103 397 
Szobrok. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 18. 2011 218 582 
Átváltozások. Palotából múzeum KépTár 3. 2012 225 875 
Nők, szőnyegek, háziipar (nagykatalógus) 2012 257 243 
Néprajzi Értesítő 2011 2012 194 306 
Tabula 2011(1-2) 2012 164 336 
Az én gyűjteményem – Óceánia  2012 93 207 
Katonalevelek  2012 184 316 
Madok filmek  2012 100 100 
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Feladat Felelős Megvalósulás 

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

Nagel Edith, 
múzeumi bolt 

megvalósult 

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

Nagel Edith megvalósult 

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

Nagel Edith megvalósult 

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 megvalósult 

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

Nagel Edith megvalósult 

A Néprajzi Múzeum saját nagyközönségi 
programjaihoz 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 megvalósult 

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 részben megvalósult 

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

Nagel Edith folyamatban van 

 
A Néprajzi Múzeum kiadványai nem best sellerek, ugyanakkor komoly tudományos igényű 
kötetek. Eladásuk, a közönséghez való eljuttatásuk több évet vesz igénybe. A tervezett kötetek 
példányszámát minden esetben átgondoljuk, ugyanakkor – ahogyan eddig is – törekszünk 
kisebb, olcsóbb kiadványok megjelentetésére is.  
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d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 
 
Pályázatok, kutatások 

Új uniós (nemzetközi) pályázat nem készült. 

Korábban beadott pályázatok 

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

 
A múzeum partnerként vesz részt egy nemzetközi pályázatban. Résztvevők: Szlovákia, 
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. – A munka elkezdődött. 

 

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.   

Megkezdődött egy nagyszabású kiállítási projekt előkészítése: a Mítoszok hegye. Mexikó ősi 
Piramisai című vendégkiállítás kapcsán. Közös munka kezdődött a Mexikói Antropológiai és 
Történeti Intézettel. 
 
Egyéb 

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

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

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

A Néprajzi Múzeum nehéz anyagi helyzete ellenére egész évben a megszokott nyitvatartási 
rend szerint tartotta nyitva kiállításait. Az alábbi napokon a múzeum látogatása ingyenes volt: 
január 22. a Magyar Kultúra Napja, március 5. a Néprajzi Múzeum Napja, május 18. 
Múzeumi Világnap, szeptember 15-16. a Kulturális Örökség Napjai, valamint a nemzeti ünne-
peken: március 15., augusztus 20., október 23. Hosszabbított nyitva tartás: október 2., 6., 9., 
13., 16., 20., 27: 10.00–20.00. További ünnepnapokon (húsvét hétfő, május 1. és pünkösd-
hétfő ugyancsak nyitva voltak a múzeum kiállításai, melyek ezeken a napokon belépőjeggyel 
voltak látogathatók. A múzeum zárva tartott január 1-jén, november 1-jén és december 25–
26-án. December 24-én és december 31-én 14 óráig voltak látogathatók a kiállítások. 
Rendkívüli – hétfői – nyitva tartási napok voltak: április 9., május 28. és augusztus 20. 
 
 

b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő 
új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  

2012-ben is kiemelt feladat volt a közönség megszólítása – új látogatói körök behívása a 
múzeumba, valamint a régiek megtartása.  

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

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

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése 

A múzeum törekedett 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 igyekezett elérni. A meglévő kiállítások közül széles réteget szólított meg a Nők, 
szőnyegek, háziipar című időszaki kiállítás, melyben a művelődéstörténeti tematika a nőtörté-
net kontextusába ágyazva jelent meg. Az Amazónia az általános és középiskolás diákok föld-
rajzi tanulmányaihoz nyújtott értékes kiegészítő anyagot, és a környezetvédelem iránt érdek-
lődő fiatalok fokozott figyelmére is számíthatott. Az Óceániai ékszerek kiemelt közönsége a 
fiatal, elsősorban női látogatók voltak. 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 tartott a Mesével, játékkal a néprajzról című TÁMOP múzeumpedagó-
giai program, amelynek keretében 4–18 éves korú, különféle szociális helyzetű gyermek-
csoportok látogattak a múzeumba. Joggal remélhető, hogy a program résztvevői később 
családi körben is visszatérnek a múzeumba.  
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Kiemelt szerepet kap a múzeum kiállításainak a széles értelemben vett szakmai közönséggel 
való megismertetése. Folytatódtak a szakvezetések, a kiállításokhoz kapcsolódó előadások, 
szakmai beszélgetések, felnőtteknek szóló népszerűsítő előadássorozatok kezdődtek. 

Az elsősorban külföldi turisták számára kínált Budapest Kártya – a cég stratégiaváltásának 
következtében – ebben az évben sajnos nem növelte a látogatók számát. A múzeum 
igyekezett kihasználni az ingyen elérhető hírfelületeken való aktív és sokszínű megjelenés 
lehetőségeit. Az országos kulturális és múzeumi programokban való részvétel a folyamatos 
jelenlét és a „közös”, és így elérhető marketing szempontjából jelentett mobilizációs 
lehetőséget (Múzeumok éjszakája, Múzeumok őszi fesztiválja).  

A látogatók megszólításában alapvetően az új kommunikációs csatornák használata nyert 
prioritást. A múzeumi direkt online marketing legfőbb eszköze a rendszeres múzeumi 
hírlevél, 2012-ben összesen 13 szám készült el. Idei újdonság volt, hogy az összefoglaló 
jellegű számokban (8) a korábbihoz képest több tartalmi egység szerepelt, és az egyes 
hírlevelek végén idén külföldi ajánló is olvasható volt. Emellett újdonság volt az az 5 
tematikus hírlevél, amely egyfajta különszámként hívta fel a figyelmet egy-egy kiemelkedő 
múzeumi kiállításra vagy programra.  

Bár grafikus megjelenését forráshiány miatt évek óta nem sikerül megújítani, így is a múzeum 
legintenzívebb kapcsolattartási és információközlő eszköze a múzeumi honlap. Idei újdonsága 
a Forrástár, amely nemcsak a nagyközönség, hanem a sajtó érdeklődését is felkeltette. A 
Forrástárban idén 2 közérdeklődésre számot tartó témát adott közre a múzeum: a kalotaszegi 
népművészetről az olimpia, a virágvasárnapról és húsvétról az aktuális ünnepkör kapcsán. A 
Forrástár ismeretterjesztő tanulmányt és archív képválogatást együttesen tartalmaz, amely 
segíti a laikus közönség tájékozódását a különféle néprajzi témákban. 

 
 

A Néprajzi Múzeum honlapjának működése  
(Honlapszerkesztő: Szeljak György) 

 
Főbb látogatottsági adatok (2012. január 1. – 2012. december 14.), összehasonlítva a 2011-es 
év hasonló időszakának adataival: 
 

Év 2011 2012 
Látogatások száma 416 008 518 487 
Látogatások napi átlaga 1192 1485 
Egyéni látogatók száma 215 860 220 345 
Egyéni látogatók napi átlaga 618 631 
Letöltött weboldalak száma 8 323 172 11 315 327 
Weboldalak/látogatások 20,007 21,8 

Jelentős eredmény, hogy a közösségi oldalak lehetőségeinek jobb kihasználásával, hírek, 
események rendszeres közzétételével 4380-ra nőtt a múzeum Facebook oldala követőinek 
száma (2011 végén 3000 körül volt ez a szám). Ebben az évben 167 bejegyzés került fel az 
oldalra, ami átlagban 1000–2000 embert ért el. Összességében körülbelül 250.000 virtuális 
látogató találkozott ilyen módon a múzeummal. A Facebook oldal szerkesztői: Nuszbaum 
Tibor és Sarnyai Krisztina. 

A Néprajzi Múzeum gazdag anyagából tematikus válogatások jelentek meg a Pinterest 
oldalon is. 
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Az online felületek révén egyre több virtuális látogatót sikerült a múzeumba invitálni, a valódi 
látogatólétszámot azonban minden erőfeszítés ellenére sem sikerült növelni.  
 
 

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. Több tábla kihelyezésével próbálta a múzeum a látogatók tájékozódását 
könnyíteni.  
 

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 
volt.  

Működik a múzeum Xántus kávézója, ahová múzeumi belépőjegy nélkül is betérhetnek a láto-
gatók. A kávézó terasza az épület előtt egész évben nyitva tartott.  

f) Az akadálymentesítés helyzete  

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 2012. tény 
A magyar nép hagyományos kultúrája 52 000 55 000 54 000 
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Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben) 

Kiállítás címe 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Amazónia. Utak az indiánokhoz 
2011. július 14.–2012. október 28. 
(meghosszabbítva)  

25 000 20 000 19 000 

Kauri és nagyító. Óceániai ékszerek + Óceániai 
színek és formák – magyar szemmel 
2011. szeptember 30. – 2012. április 1.  

Savaria Múzeum, Szombathely:  
2012. április 17. – 2012. június 24. 

Móra Ferenc Múzeum, Szeged:  
2012. július 6. – 2012. szeptember 9. 

Herman Ottó Múzeum, Miskolc:  
2012. szeptember 20. – 2012. november 25. 

Déri Múzeum, Debrecen:  
2012. december 7. – 2013. február 24. 

19 000 20 000 25 000 

Erdélyi templomok 
2011. szeptember 17. – 2012. február 18.  

12 000 8000 5000 

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

 15 000 12 000 

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

 3000 2500 

Rakosi60@neprajz.hu 
2012. március 9. – 2012. május 1. 

 3000 4000 

Restaurált betlehemek 
2012. december 6. – 2013. március 6. 

  1200 

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

Kiállítás címe 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Nők, szőnyegek, háziipar 
2011. június 18. – 2013. január 20. 

29 000 
25 000 28 000 

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

 
8000 7500 

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

 
2000 1800 

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

 
10 000 8500 

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

 
20 000 19 000 

„Az igaz hitben végig megmaradjunk...” – 
népénekkutatás az 1950-es években 
2012. szeptember 15. – 2013. február 17. 

 
4000 4200 
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Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult 
kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe, bemutatás helyszíne 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
A Magyar népi ékszerek c. kiállítás 
2012. január 16. – 2012. február 9. Óbudai Kultu-
rális Központ Békásmegyeri Közösségi Háza 

  1200 

Tárgyas ragozás – szubjektív etnográfia 

2012. április 25. – 2012. június 24. Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém  

2012. június 29. – 2012. szeptember 2. Városi 
Múzeum, Nagyatád  

2012. szeptember 6. – 2012. december 14. M-ICA, 
Miskolc 

 8 000 9000 

Fekete-Körös-völgy lakói és települései a 
századfordulón  
A Néprajzi Múzeum és a várasfenesi Györffy 
István Alapítvány utazó kiállítása  
2012. szeptember 7. – 2013. augusztus 31. 

  4500 

Finnugor népek a Néprajzi Múzeumban  
A Néprajzi Múzeumnak a VI. Finnugor 
Világkongresszus tiszteletére rendezett kiállítása  
Siófok – Kálmán Imre Művelődési Központ 
2012. szeptember 6. – 2012. szeptember 29. 

  1300 

„ A szívünk mélye ugyanaz…” – 38 roma 
festmény a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – 
Párbeszéd Háza, Budapest 
2012. szeptember 26. – 2012. október 09. 

  1200 

 
i) Látogatottság 

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

 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Összes látogatószám 87 410 100 000 73 110 
ebből: teljes árat fizető látogató 22 583 30 000 20 038 

kedvezményes árat fizető 41 375 50 000 30 112 
ingyenes 23 452 20 000 22 960 

Diák látogatók 28 468 32 000 24 241 
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 30 % 30% 30% 
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7) Közművelődési tevékenység tervezése 
 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 
Tárlatvezetések száma (alkalom) 270 300 177 

Ebből szakvezetések száma 
(alkalom) 

82 100 115 

Ebből 
tanulmánytári/látványtári 
vezetések száma (alkalom) | 
látogatószám (fő) 

14 134 15 150 14 120 

Ebből szolgáltatással 
(rendezvényekkel) 
egybekötött vezetések száma 
(alkalom) 

51 60 36 

Ebből idegen nyelvű 
vezetések száma (alkalom) 

27 30 12 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma (alkalom) | látogatószám 
(fő) 

510 13 000 360 9 000 445 11 125 

Diákok részére tartott egyéb 
rendezvények száma (alkalom) | 
látogatószám (fő) 

6 1 600 5 1 500 12 1283 

Egyéb közművelődési 
rendezvények száma (alkalom)| 
látogatószám (fő) 

43 11 500 40 12 000 30 7294 

 
a) Az intézmény 2012-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 

teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, 
eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 
költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, 
együttműködések/). 

 

A Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége, foglalkozásainak kínálata a TÁMOP, 
valamint az NKA múzeumpedagógiát támogató pályázatainak köszönhetően ebben az évben 
is tovább bővült. Minden korosztály számára (óvodástól–időskorig) kínál az intézmény 
múzeumi órákat, foglalkozásokat, amelyek kiállításaihoz, programjaihoz kapcsolódnak. Az 
időkorúak és felnőttek számára új előadássorozat indult „Mindig van új a nap alatt” címmel.  
TÁMOP pályázat fejlesztésnek (Koltay Erika, Bodnár Kata) köszönhetően 18 új múzeum-
pedagógiai tematika foglalkozásai folytak az első félévben, a második félévben pedig meg-
kezdődött a fenntartási időszak. E programok között szerepelnek azok is, amelyek alkalmasak 
fogyatékos, vak és gyengénlátó, valamint szakképzésben részesülő diákok számára. Ezáltal 
nem csak korosztályi, hanem speciális órák bővítése is megvalósult.  

A múzeumi órák és tárlatvezetéseik döntő többsége az állandó kiállításhoz kapcsolódott. 
Azonban gyarapodott azoknak az óráknak a száma is, amelyek a Néprajzi Múzeum gyűjtemé-
nyeire épülnek (57 múzeumi órából 22 óra). A tárlatvezetések köre is bővült, a vezetésekbe 
intenzíven bekapcsolódó kurátorok szakmai, valamint a közönség számára tartott vezetéseivel 
(115 szakmai tárlatvezetésből 72 az időszaki kiállításokban tartott szakmai vezetés volt.). A 
TÁMOP pályázat pénzügyi és szakmai lezárása ez év novemberében hiánypótlás nélkül került 
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elfogadásra, amelyet az ellenőrző szervezet, az ESZA magas szakmai színvonalon megvaló-
suló pályázatként értékelt. A múzeumpedagógiai munkába egyre több önkéntest tudott 
bekapcsolódni, s ez a beszűkült anyagi lehetőségek miatt egyre fontosabb a Néprajzi Múzeum 
számára. Ebben az évben, a múzeumpedagógiai programokban 24 önkéntes vett részt. Egy 
lengyel Erasmus ösztöndíjas egyetemi hallgató révén a magyarországi lengyel kisebbségi 
képviseletekkel jó kapcsolatot sikerült kialakítani, amely jó alapot ad a hosszabb távú 
együttműködés kiépítéséhez. 

A Tárgyas_ragozás�szubjektív etnográfia utazó kiállításhoz múzeumpedagógiai koncepció 
készült, ami írásos anyagként megjelent a DVD-n és a demonstrált helyi változatokban a 
Néprajzi Múzeum honlapján keresztül is hozzáférhető.  

A Mire jó a múzeum? A drámapedagógia, mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi 
nevelésben” című akkreditált múzeumi szakmai továbbképzés első 30 órás programja 
megvalósult Joó Emese irányításával. 

Felnőttek számár indította útjára a múzeum a  Lásson, értsen: a múzeumban és a helyszínen 
című új előadássorozatát abból a célból, hogy gazdag Európán kívüli gyűjteményi anyaga 
segítségével kalauzolja el a résztvevőket a világ távoli, egzotikus kultúráiba. A Gyarmati 
János által tartott 6 – egyenként megismételt – előadásra 477-en voltak kíváncsiak. Az 
előadássorozathoz blog is készült. 

Mindig van új a nap alatt címmel néprajzi szabadegyetem indult, amely archív filmek, fotók 
és a kiállításokban nem látható, raktárakban szunnyadó műtárgyak bemutatásával igyekszik a 
hallgatókhoz közelebb hozni az egzotikus kultúrákat.  
 
 

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

 
Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 

Jegyár-bevétel 30 447 100 32 000 000 32 579 333 
Egyéb közművelődési és 
múzeumpedagógiai programok bevétele 

   

 
A forráshiány, illetve a létszámleépítések következtében a Néprajzi Múzeum a korábbiakhoz 
képest kevesebb programot tudott megvalósítani, de így is egész évben folyamatos és színes 
volt a kiállításokhoz vagy a különböző alkalmakhoz kötődő programkínálat:  
 
Magyar Kultúra Napja 2012. január 22.  

Rendhagyó múzeumi rajzóra 2012. február 26. A Néprajzi Múzeum rajzgyűjteményének 
ritkaságaiból 

Néprajzi Múzeum Napja 2012. március 5.  
Egész napos ingyenes program gyerekeknek és felnőtteknek 
Múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, mesejátékok 
Restaurátor műhelyek titkai – vezetett látogatások 3 alkalommal 
Tárlatvezetések a kiállításokban 8 alkalommal 
Vajda László könyvtárának bemutatása 
Bokréta és biciklilánc – Magyar néprajzi filmfesztivál programja 
Kapcsolódó filmvetítések és beszélgetések a készítőkkel:  
Koncert – Darvas Kristóf harmonikaművész 
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Virágvasárnap a Néprajzi Múzeumban Hagyományos húsvéti vásár, kézműves műhely 
és játszóház 2012. április 1.        

Mesterségbemutatók, Tojásdíszítés a kézműves kiállítás és vásár mestereivel 
A kézműves programok, a kiállításokban játékos és szakmai tárlatvezetések 
A virágvasárnap természete. Ismeretterjesztő beszélgetés és múzeumi tárgyvizsgálat 
néprajzkutatókkal 

Töltöttrózsa és kakastaréj. Vetítéses előadás és tojásdíszítési gyakorlatok felnőtteknek. 
2012. április 2. - 2012. április 3.  

Kis Könyves Éj. A Muzbo, Néprajzi Múzeum Boltjának programjai. 2012. április 20.            
Épületséta a könyvbemutatók, beszélgetések 

"Tiszán innen - Dunán túl" VII. Országos Népdaléneklési Minősítő Verseny a Néprajzi 
Múzeumban 2012. május 6.           

Rendezd TE!  A Néprajzi Múzeum programjai a Múzeumok Majálisán (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Múzeumkert) 2012. május 19. - 2012. május 20. 
Interaktív játékok, kézműves programok, múzeumi kiadványok értékesítése 

Múzeumok Éjszakája 2012. június 16.  
Exkluzív múzeumi túrák pincétől a padlásig, játékos múzeumi túrák gyerekeknek, 
tematikus tárlatvezetések, zenés múzeumi kávéház, kézműves műhelyek 
Mesés rajzok: Igazgyöngy Alapítvány 
Az éjszaka tárlata: Rajzok, hímzések, üvegképek  
Kőszegi Edit: Mesés rajzok (dokumentumfilm premier)  
Kosárfonó, szegkovács, rézműves. Jelenthet-e kiutat a mélyszegénységből a hagyományos 
cigány mesterségek újraélesztése? A filmbemutatót követő beszélgetés vendége L. Ritók 
Nóra, El-Hassan Róza, Lackner Mónika és Spitzer Gyöngyi Soma 
Termékvásár az Igazgyöngy Alapítvány mesés rajzokkal díszített hímzéses táskáiból 
Üvegfestő kézműves műhely és módszertani bemutató  
No Corruption: a szendrőládi kosárprojekt és El-Hassan Róza 
Termékvásár a projekt során készített vesszőfonott laptoptáskákból, Pedig nád! Kosárfonó 
kézműves műhely; Vesszőfonott műtárgyak bemutatója a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményéből 
A No Corruption kosárfonó kézművességet megújító képzőművészeti projekt vetített 
képes bemutatója, El-Hasszan Róza előadása 
Filmek vetítése és beszélgetés a filmekről: Szőts István filmrendező-operatőr 100. 
születésnapjára 
Jégpróba. Grönlandi játszóház: próbatételek, ügyességi játékok inuit módra 

Ha lúd, legyen kövér!  Családi Márton-nap lengyel szemmel. A Múzeumok Őszi 
Fesztiváljának programja  2012. november 11. 

Tárlatvezetések 4 alkalom, kézműves műhelyfoglalkozások 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2012. október 5.   A fotógyűjtemény felfedezése 
2012. október 26. A műtárgygyűjtemények pedagógiai hasznosítása 
2012. október 19. A technológia gyűjtemény felfedezése 
2012. október 12. Kulisszatitkok nyomában – egész napos program             

      épületséták, restaurátor műhelyek látogatása, a könyvtár felfedezése 
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Mindig van új a nap alatt! Néprajzi szabadegyetem felnőtteknek: nyugdíjasoknak, 
egyetemistáknak, főiskolásoknak 2012. október 8. - 2013. április 

Ismeretterjesztő előadássorozat archív filmek, fotók és a kiállításokban nem látható, 
raktárakban szunnyadó műtárgyak bemutatásával 
2012. október 8. Aztékok és a spanyol hódítók – Gyarmati János 
2012. november 5. Obi-ugorok között – Kerezsi Ágnes 
2012. december 3. Afrikai maszkművészet – Földessy Edina 

 Itt a vége? Vagy mégsem? Az ősi maja civilizáció és a világvége. Gyarmati János 
előadássorozata Előadások a "Lásson, értsen: a múzeumban és a helyszínen" sorozatban 2012. 
szeptember 12. - 2012. november 28. 

2012. szeptember 12. Az ősi maják és más közép-amerikai népek világképe, 
teremtésmítoszai  
2012. szeptember 26. Maja időszámítás és írás 
2012. október 10. Maja prehistória körvonalakban 
2012. október 24. A maja városok, a csillagok háborúja 
2012. november 7. Királyok, harcosok, parasztok 
2012. november 21. Valóban világvégét jósoltak a maják 2012-re? 

Advent idején Ünnepi virágdíszek - kiállítás, verseny, bemutató és ArtEtno vásár 
2012. november 23. - 2012. november 25  

Adventi Hangok Kertje. Koncert és családi karácsonyváró délután a Néprajzi Múzeumban. 
2012. december 15.  

 
8) Pályázati tevékenység  

 
a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete 

Áthúzódó pályázatok 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Teljesülés 

NKA – Múzeumok őszi fesztiváljához 
kapcsolódó programok megvalósítása 

300 000 200 000 megvalósult 

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

1 000 000 400 000 kötet megjelent 

NKA – Néprajzi Múzeum tárgykata-
lógusa 18. Szacsvay Éva: Szobrok 

2 090 000 800 000 kötet megjelent 

NKA – Átváltozások – Palotából 
múzeum… c. fotóalbum kiadása 

1 300 000 800 000 kötet megjelent 

NKA – Kása Béla 200 db fotójának 
megvásárlása 

1 000 000 800 000 megtörtént 

NKA – A Múzeumi Könyvtár 
állományának gyarapítása 

331 200 200 000 megtörtént 

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

756 600 756 600 megvalósult 

NKA – Melka Vince grafikák 
restaurálása 

518 000 518 000 megvalósult 

NKA – Vajda László professzor 
hagyatékának hazaszállítása 

3 100 000 2 500 000 megvalósult 
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Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Teljesülés 

NKA – Kovács Ilona: Katonalevelek 
c. könyv megjelentetése 

749 044 449 000 kötet megjelent 

NKA – A paradicsom elvesztése – 
Amazónia 

6 890 000 3 500 000 megvalósult 

NKA – Az én gyűjteményem: Kauri 
és nagyító – ékszerek Óceániából c. 
múzeumpedagógiai gyerekkönyv 
megjelentetése 

442 500 354 000 kötet megjelent 

NKA – A Néprajzi Értesítő XCIII. 
szám megjelentetése 

1 517 500 450 000 kötet megjelent 

NKA – A Tabula 2011. évi I–II. 
számának megjelentetése 

1 318 000 450 000 megjelent 

NKA – Női munka, háztartás, házi-
ipar a nemzetépítés korában – a sző-
nyeg példája c. kiállítás kiadványok 
és programok megvalósítása 

25 000 000 14 000 000 megvalósult 

NKA – Festett famennyezetek, temp-
lom faberendezések állami, illetve 
egyházi fenntartású közgyűjtemé-
nyekben – gyűjteményi katalógus 

2 600 000 1 200 000 megvalósul 

NKA – Tárgyas ragozás – Szubjektív 
etnográfia c. vándorkiállítás, kiadvá-
nyok, programok 

3 384 000 1 500 000 megvalósul 

NKA – Kauri és nagyító – Bíró Lajos 
óceániai ékszerei 

2 500 000 1 800 000 
megvalósult, 
elszámolás: 2013 

NKA – Ónedények Magyarország 
közgyűjteményeiben – gyűjteményi 
katalógus megvalósítása 

1 692 000 1 319 000 
teljesítés 
folyamatban 

NKA – Népi bábtáncoltató 
betlehemek restaurálása 

1 223 000 1 100 000 megvalósult 

NKA – Gyűjteménygyarapítás: 
Vásári mutatványos (hintás) jelenet 
összeállítása 

900 000 900 000 megvalósult 

NKA – Biró Anna: A Néprajzi Mú-
zeum tárgykatalógusai sorozat 18. 
kötet 

1 050 000 1 000 000 megvalósult 

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

980 000 900 000 megvalósult 

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

760 000 600 000 megvalósult 

 OTKA – Bevándorló közösségek 
tárgykultúrájának vizsgálata 
Budapesten 

15 364 000 
(teljes összeg) 

15 364 000 
teljesítés 
folyamatban 
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2012-ben beadott pályázatok 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

NKA – MÁK-od van! A magyar ál-
landó kiállításhoz kapcsolódó innova-
tív múzeumpedagógiai programok és 
kiadványok két korosztály számára 

2 466 042 Nem nyert Kemény Márton 

NKA – „Néprajz pont hu” - új mű-
helybeszélgetés sorozat és Márton 
napi családi rendezvény a Múzeu-
mok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó-
an a Néprajzi Múzeumban 

900 000 Nem nyert Fejős Zoltán 

NKA – Ácsolt fatornyok – védelme-
ző templomok c. vándorkiállítás és 
kiadvány megvalósítása 

1 905 000 1 000 000 
Vámos Lovay 
Zsuzsa 

NKA – Saarema, Muhumaa és 
Hiiumaa. Az észt szigetvilág néprajzi 
képe száz évvel ezelőtt - Bán Aladár 
gyűjteménye c. időszaki kiállítás, 
kiadvány és múzeumpedagógiai 
program 

3 000 000 2 000 000 
Vámos Lovay 
Zsuzsa 

NKA – Néprajzi szabadegyetem 
felnőtteknek, időskorúaknak és 
diákoknak: „Mindig van új a nap 
alatt. Népek, kultúrák, muzsikák” 
pedagógiai programok 

1 305 000 700 000 Koltay Erika 

NKA – A gyűjteményfejlesztési 
stratégiák című éves néprajzos 
muzeológus szakági konferencia 
(Szeged 2012. október 3-5.) 
megrendezése 

1 541 500 1 400 000 Fejős Zoltán 

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

500 000 Nem nyert Szarvas Zsuzsa 

NKA – Gráfik Imre: A nyereg c. 
műtárgykatalógus kiadása 

1 590 000 800 000 Szarvas Zsuzsa 

NKA(miniszteri keret) – Mandel 
Quartet és a Téka: Historikus 
népzene (karácsonyi hangverseny) - 
2012.12.08. 17-22 óráig Néprajzi 
Múzeum dísztermében 

1 332 000 500 000 Fejős Zoltán 

NKA – Ardai Ildikó iparművész 
Sakktáblás festékes című 
szőnyegének megvásárlása 

700 000 700 000 Fülöp Hajnalka 

NKA – A ryijy élő hagyománya. A 
finn szőnyeg 1707-2012 között című 
kiállítás vizuális arculatának 
megvalósítása 

1 500 000 430 000 Szarvas Zsuzsa 

NKA – Szamódy Zsolt Olaf fotómű-
vész Kínában készített fényképeinek 
megvásárlása a Néprajzi Múzeum 
fényképtárának 

1 200 000 750 000 Csorba Judit 
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NKA – Hammer Ferenc: … nem kel-
lett élt vasalni a farmerbe. Minden-
napi élet a szocializmusban című 
kötet megjelentetése 

976 760 500 000 Fejős Zoltán 

NKA – Néprajzi Értesítő – a 
Néprajzi Múzeum évkönyve – 2012. 
évi számának kiadása 

1 296 000 700 000 Szarvas Zsuzsa 

NKA – A múzeum raktárainak és 
kiállítótereinek fertőtlenítésére, 
vegyszeres kezelésére és törökbálinti 
műtárgyraktárának portalanítására 

681 720 500 000 Fábián Mária 

NKA – A Néprajzi Múzeum 
gyűjteményeinek védelmét szolgáló 
szekrények + rolók, karton és 
savmentes tárolók, palliumok, 
csomagoló anyagok beszerzésére 

1 420 820 400 000 Fábián Mária 

NKA – A Néprajzi Múzeum resta-
urátor műhelyeinek tevékenységéhez 
szükséges szakmai anyagok és esz-
közök beszerzésére 

209 150 209 000 Fábián Mária 

NKA – Népi betlehemek restaurálására 1 423 430 700 000 Fábián Mária 
NKA – Magyar Néprajzi Bibliográfia 
2009-2010. ciklus kézirat 
elkészíttetésére 

500 000 500 000 Szöllősy Gabriella 

NKA – Szakkönyvtár gyarapítására 300 000 Nem nyert Szöllősy Gabriella 
NKA Könyvtári könyvek restaurálása 500 000 500 000 Szöllősy Gabriella 
NKA – Boglár Lajos hagyatéka, a 
vándorhintás tárgyegyüttes utolsó 
elemeinek és a vajdalánc megvásár-
lására 

7 300 000 3 500 000 Szarvas Zsuzsa 

NKA – A Néprajzi Múzeum magnó-
szalagjainak digitalizálására 

1 660 000 700 000 Pálóczy Krisztina 

OTKA – A Néprajzi Múzeum 
tárgykatalógusai 

67 000 000 Nem nyert Szarvas Zsuzsa 

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

9 074 000 Nem nyert Granasztói Péter 

 
Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez vagy Új Széchenyi 
Tervhez kapcsolódó pályázatok 
megnevezése 

Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) Megvalósulás 

TÁMOP – Mesével-játékkal a nép-
rajzról – Múzeumpedagógiai progra-
mok a Néprajzi Múzeumban minden 
korosztálynak 

45 311 605 45 311 605 Megvalósult 
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Egyéb, nem hazai forrásokra épülő 
pályázatok megnevezése 

Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

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

1 943 475 
EURO 

nem nyert Fejős Zoltán 

DanubeCult. The cultural memories 
of Danube regions from past to 
future  

141 843  
EURO 
(partnerként) 

nyert Wilhelm Gábor 

    
    

 
 
9) Kommunikációs tevékenység – Joó Emese 

 
Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 90 100 134 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 300 300 147 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 360 400 517 
E-sajtó  800 1000 817 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 

28 10 25 

 

A Néprajzi Múzeumnak jelenleg 556 aktív és személyes sajtókapcsolata van. Ezek egy része 
hírtovábbító szerepet tölt be, ennek köszönhetően a kiadott sajtóanyagok közel 300 különböző 
országos és helyi média felületen, valamint online közösségi oldalakon és egyéni blogokon is 
megjelennek. A múzeumi sajtóanyagok minden esetben tartalmaznak lead-et, részletes 
tartalmi leírást és 4–6 sajtó célú fotót is, ezzel segítve a különböző média felületek igényei 
szerinti megjelenést. A sajtóanyagok alapján, azok inspirációjára illetve azoktól függetlenül 
idén a regisztrált sajtómegjelenések száma összesen 1640, ez a szám egyben a múzeum 
sajtómegjelenéseinek emelkedését is jelzi, ami éves szinten az előző évhez képest 13 %.  

A múzeum közel 300 különböző média felületen jelent meg idén. A médiák között több 
offline és online kulturális programmagazin – partneri szerződés nélkül is – rendszeres és 
folyamatos megjelenést biztosít a múzeumi kiállítások és programok számára. Ezek a 
következők: Artkalauz, Exit, Fidelio, Műértő, Pesti Est, Pesti Műsor, Time Out, 
aktivpihenes.hu, budapestterminal.hu, csaladinet.hu (partner), est.hu, euroastra.hu, fidelio.hu, 
kolyokbirodalom.hu (partner), kulturinfo.hu, museum.hu, port.hu, programturizmus.hu, 
összesen 18 média felület 

A fizetett hirdetések körében a tavalyihoz képest jelentős változás, hogy a Servus magazin 
kiesett a körből, belépett viszont a támop projekt finanszírozási adottságainak köszönhetően 
néhány új, pedagógiai felület (5): a Modern Iskola, a Közoktatási vezető, Köznevelés és a 
kozneveles.hu, és szintén új hirdetési felület volt (4) a LAM orvostudományi folyóirat és a 
lam.hu, valamint egy hirdetéssel a Metropol. Ezek mellett a World Press Photo 2012-höz is 
számos hirdetés kapcsolódott, amelyek közül csak az express.hu (2) származik egy korábbi 
múzeumi barterből. A tavalyi évhez hasonlóan folytatódtak a Hotele Programban (12) és a 
Pedagógus zsebkönyvben (1) a hirdetések. 
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III.  GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK  
 

Mutatók 2011. 
tény 

2012. 
terv 

Index 
% 

2012. 
tény 

Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: 
engedélyezett) 

94 86 91 78 

Kiadás (eFt) 611 752 369 900 60 514 658 
ebből: személyi 258 449 212 800 82 244 582 

járulék 66 783 58 900 88 65 338 
dologi 238 307 93 100 39 182 099 
felhalmozási (beruházási) 48 212 5 100 10 22 639 

Bevétel (eFt) 655 225 112 000 17 544 117 
ebből: működési bevétel 119 579 112 000 94 123 223 

működési célú pénzeszköz átvétel 72 103   89 407 
előző évi maradvány 76 101   43 473 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 33 721   16 650 
költségvetési támogatás 353 721 257 900 73 271 364 

 
1) Az intézmény likviditási helyzete (szöveges ismertetés és értékelés) 

A Néprajzi Múzeum költségvetésének teljesítési adata az előző évhez képest bevételként 
111 M Ft-os, kiadásként 97 M Ft-os csökkenést mutat, tehát összességében az intézmény 
pénzforgalma az előző év pénzforgalmának mindössze 87%-a volt. 

Nagyságrendjét tekintve a létszámleépítés okán érvényesített előirányzat-csökkentés miatt 
66 M Ft-tal kisebb támogatásból gazdálkodhatott a múzeum, amely teljes egészében megjele-
nik a bevételi adatokban. A szakszervezeti tisztségviselő munkaügyi peres eljárása miatt 
azonban a kiadások személyi juttatások teljesítése továbbra is tartalmazza a dolgozó teljes évi 
bérköltségét. A létszámleépítéshez kapcsolódó költségek megtérítésére kapott 41 M Ft 
elszámolása a bírósági eljárás befejezését követően, 2013-ban lesz esedékes. 

Személyi jellegű kiadások területén kizárólag a kötelező alapilletményüket kapták a dolgozók, 
semmilyen egyéb juttatást nem tudott a Múzeum kigazdálkodni. 

Rendkívül szigorúan visszafogott gazdálkodással 2012. év végére sikerült elérni, hogy az 
intézmény az előző évek áthúzódó kötelezettségeit teljesíteni tudta, ennek érdekében azonban 
a működtetés színvonalának megőrzéséhez  szükséges kiadások maradtak el.  

A napi működtetés költségeinek biztosítása mellett az évek óta halogatott karbantartási 
munkálatok miatt több olyan nagy költségű javítás vált szükségszerűvé, amely nélkül a 
múzeum működésképtelenné vált volna, pl. a fűtési rendszer, a falban lévő elektromos 
vezetékek, klímaberendezések stb. A 2010. év fejezeti pénzmaradványából megkapott nettó 
18 M Ft-os támogatási összegből a nyílászárók rekonstrukciós munkálatai készültek el. 

Szakmai munkára szinte kizárólag a pályázati bevételekből tud fordítani a múzeum, a saját 
bevételek az üzemeltetési, fenntartási kiadások fedezetét biztosítják. 

Az intézmény likviditási helyzete évek óta kritikus. A pályázatok nettó finanszírozásúak, az 
intézménynek kell megelőlegeznie a számlák áfa-tartalmát addig, amíg azt az adóhatóság 
vissza nem utalja. A múzeum folyamatosan visszaigénylő pozícióban van, ami egyértelműen 
jelzi, hogy – mint minden kulturális intézmény – folyamatosan állami támogatásra szorul.   

Jelentősen nőtt a kintlévőségek állománya, az év végi 10,5 M Ft összegből várhatóan 4 M Ft 
behajthatatlan követelés. 
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A kialakult helyzet megoldására, a fizetőképesség megőrzése érdekében az intézmény kény-
telen a kiadásait minimalizálni, de a kiadások radikális csökkentése már nemcsak a bizton-
ságos és színvonalas feladatellátást veszélyezteti, és megnehezíti saját bevételei növelését, 
hanem lassan lehetetlenné teszi az intézmény alapvető működését is.  

 
 

IV.  MUNKATERVBEN NEM SZEREPL Ő TÖBBLETFELADATOK TELJESÍTÉSE  
 

A Néprajzi Múzeum 2012-ben négy – külső helyszínen megrendezett – kiállítást valósított 
meg a munkatervben szereplő feladatok mellett: 
 
A Magyar népi ékszerek  
2012. január 16. – 2012. február 9. Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Háza 
 
Fekete-Körös-völgy lakói és települései a századfordulón  
A Néprajzi Múzeum és a várasfenesi Györffy István Alapítvány utazó kiállítása  
2012. szeptember 7. – 2013. augusztus 31. 
 
Finnugor népek a Néprajzi Múzeumban  
A Néprajzi Múzeumnak a VI. Finnugor Világkongresszus tiszteletére rendezett kiállítása  
Siófok – Kálmán Imre Művelődési Központ 
2012. szeptember 6. – 2012. szeptember 29. 
 
„ A szívünk mélye ugyanaz…”  
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – Párbeszéd Háza, Budapest,  
2012. szeptember 26. – 2012. október 9. 
38 roma festmény a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből 
 
 


