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I. Szervezeti kérdések 
 
A 2013-as év munkáját nagyban meghatározzák 2013. január 1-jétől a megyei múzeumi 
szervezetet érintő változások. Intézményünk immár a Kaposvár MJV Önkormányzata fenn-
tartásában lévő Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (rövid nevén Rippl-Rónai 
Múzeum), amely tagintézményként működteti a Rippl-Rónai Emlékházat, valamint a jövő-
ben a Vaszary János Emlékházat, illetve szakmai tanácsadást nyújt az Együd Árpád Kultu-
rális Központ részét képező Vaszary Képtár és a Kaposszentjakabi Bencés Apátság Romkert 
szabadtéri kiállítóhely esetében, amellett, hogy végzi törvényben meghatározott feladatait a 
megye egész közigazgatási területére vonatkozóan.  
 
(2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módo-
sításai, stb.) 

 
 2012. tény 2013. terv 

Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet) 

59 49 

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

2 2 

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

38,5 20 +4 (határozott idejű) 

Ebből nem szakmai 
munkakörben foglalkoz-
tatottak  
(fő, töredék is lehet) 

17,3 16,6 + 2,3 (határozott ide-
jű) 

 
2013-ban a múzeum létszáma várhatóan jelentősen csökken. A csökkenés érinti a 
szakalkalmazotti és nem szakalkalmazotti létszámot is.  
2013. január 1-től négy fővel kivált intézményünkből a megyei közművelődés, amely egyút-
tal négy fő múzeumpedagógus elvesztését jelenti a Rippl-Rónai Múzeum számára. Pótlásuk-
ra égető szükség lenne! A közművelődési osztályon dolgozó munkatársak látták el az in-
tézmény PR-, valamint – mint fentebb említettük – múzeumpedagógiai tevékenységét is. 
Az, hogy már nem tartoznak intézményünk állományába, azzal a következménnyel jár, hogy 
nincs olyan állandó munkatársunk (pillanatnyilag két pályakezdő, Munkaügyi Központ által 
támogatott, határozott időre alkalmazott tapasztalatlan fiatal igyekszik ellátni a feladatot), 
aki e feladatokat kielégítően el tudná látni, s így törvényi kötelezettségeinknek sem tudunk 
eleget tenni. A problémát illetően 2012-ben már értesítettük a minisztériumot és az akkor 
még leendő fenntartót (Kaposvár MJV Önkormányzata), de jelentős lépés nem történt, s 
pillanatnyilag is várjuk a megoldást! 
Kiszervezésre kerültek nemcsak a múzeumpedagógusaink, hanem a takarítónők is. Működé-
si zavarok várhatók a nem szakalkalmazotti személyzet hiánya miatt.  
A csökkenő létszám miatt a múzeum teljes szervezeti átalakításra szorul, amely a vezetői 
létszámok csökkentését, az egy-egy főre csökkenő szakmai osztályok megszüntetését és az 
újonnan belépő kiállító helyek őrzés védelmének a megerősítését szolgálja. Az átszervezés 
miatt minden szervezeti dokumentumunkat meg kell újítanunk: szervezeti működési sza-
bályzat, munkaköri leírások, stb.  
A jelentős létszámhiány miatt tervezzük a közmunkások, rehabilitációs munkán lévők, ön-
kéntesek, közösségi szolgálati munkát végzők bevonását a múzeumi feladatok alapellátásá-
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ba. Körülbelül 20 fő folyamatos foglalkoztatására lesz szükség ahhoz, hogy az intézményt 
az előző évhez hasonló szinten tudjuk működtetni.  
Intézményünk költségvetése az előző évekhez képest drasztikus mértékben csökkent, amely 
elsősorban a dologi kiadások csökkenésében fog megnyilvánulni. Ugyanakkor új feladat a 
felújított Rippl-Rónai Emlékház, illetve új látogatóközpontjának kiemelt működtetése, a 
pályázati vállalások teljesítése, amely a szűkös költségvetés miatt kizárólag belső, a szakmai 
munkakörök nem szakmai munkakörbe való átcsoportosításával valósítható meg.  

 
 

II.  Szakmai működés 
 

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 
 
Szakmai szempontból a múzeum elhelyezése muzeális célból rossz épületekben van. Gyűj-
teményi anyagaink jelentős része fűtetlen, régen katonai laktanyaként szolgáló épületben 
található. Az épület nem a múzeum tulajdonában van, ezért infrastrukturális fejlesztését sem 
tudjuk megvalósítani.  
A múzeum kiállítási épülete a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában található, az 
épület hasznosítását erősen korlátozza, hogy csupán „albérlőként” kaptunk helyet az épület-
ben.  
A múzeum igazgatási és bizonyos gyűjteményi egységei egy ipari épület három emeletén 
helyezkednek el, ahol az irodai körülmények is rosszak.  
Az egyetlen kiállítási hely a most felújított Rippl-Rónai Villa és Látogatóközpont, amely a 
jövőben reményeink szerint megfelel a biztonságtechnikai és állagmegóvási szakmai felada-
toknak.  
Egészen addig, amíg az intézményünk elhelyezési problémái nem oldódnak meg, nem tu-
dunk sem pályázni, sem az állagmegóvási körülményeken javítani.  
 
2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás 

 
 2012. tény 2013. terv 

Régészeti és őslénytani feltárások száma és alapterü-
lete (db és nm) 

9 3 

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtarta-
ma (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és 
nap) 

 50 

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

  

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

1.618 3.000 

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

8.465 3.000 

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok 
száma (db) 

87 100 

Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)  316.081 400.000 
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, pél-
dány, stb.) 

1.405 1.000 

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 82 50 
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a) Gyarapodás és arányainak tervezése 

Feladat Felelős Határid ő 
1.500 db egyedi és szek-
rénykataszteri anyag 
gyűjtése 

szakmuzeológusok 2013. december 31. 

A régészeti ásatásoknál a tárgyi gyarapodás nem tervezhető. 
 
b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése 

Feladat Felelős Határid ő 
13 db a képzőművészeti és 
a természettudományi 
gyűjtemény gyarapítása 

szakmuzeológusok 2013. december 31. 

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

kintettel a számítógépes nyilvántartásra 
Feladat Felelős Határid ő 
14.000 db nem akkre-
ditált szoftverrel törté-
nő adatbázis építés  

szakmuzeológusok 2013. december 31. 

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

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben elő-
irányzott feladatok 

Feladat Felelős Határid ő 
3.000 db tárgy leltá-
rozása 

szakmuzeológusok 2013. december 31. 

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

sége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok 
Feladat Felelős Határid ő 
1.000 db tárgy fel-
dolgozása és nyil-
vántartásba vétele 

szakmuzeológusok 2013. december 31. 

 
f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 

2013. évi feladatok 
Feladat Felelős Határid ő 
A szakraktári rend 
kialakítása a 2012-es 
költözés után kb. 
500.000 db tárgy 
mozgatása 

Szakmuzeológusok, gyűjteménykezelők 2013. december 31. 

 
g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok 

Feladat Felelős Határid ő 
500 db műtárgy vé-
delme 

szakrestaurátorok 2013. december 31. 
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h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok 
Feladat Felelős Határid ő 
1.500 db tárgy restaurá-
lása, konzerválása 

Szakrestaurátorok, preparátorok 2013. december 31. 

 
3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: 

 
a) A digitalizálás helyzete 2013 elején, az intézmény digitalizálási stratégiájának be-

mutatása  
 

Mutatók 2012. év 
végéig digi-
talizált té-
telszám 

2013-ra 
tervezett 

digitalizálás 

A 2013. év vé-
géig digitalizált 

állományból 
honlapon hoz-

záférhető 

Felelős 

Digitalizált objektumok ösz-
szesen (db) 

5.414 1.000 23.500 Horváth Péter 

 - ebből műtárgy (db) 0 0 0 - 
 - írott dokumentum (oldal) 4.160 1.000 23.500 Horváth Péter 
 - audiovizuális (db, ill. perc) 0 0 160 óra - 
Gyűjteményekre, kiállítások-
ra alapozott múzeumpedagó-
giai letölthető segédanyagok 
(db)  

0 3 3 Horváth Péter 

 
Intézményünkben nincsenek meg a feltételek a műtárgyak digitalizálására, a számítógépeink 
nagyon régiek, elavultak, a velük történő mindennapi munkavégzés is komoly problémákat 
okoz. Korábbi években pályázatokból sikerült digitalizálni a kiadványaink legnagyobb ré-
szét, amelynek feltöltése intézményünk honlapjára folyamatosan történik. 
 

b) Kutatószolgálat 
 

Mutató 2012. tény 2013. terv 
Kutatók száma 41 40 
Kutatási alkalmak száma  110 100 
 

c) Múzeumi könyvtár 
 

Mutató 2012. tény 2013. terv 
Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail 
stb.) 

67 70 

Könyvtárhasználók száma 207 200 
Könyvtárhasználatok száma  200 
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma 112 100 
Kölcsönzött könyvek száma 95 100 
 
Az intézményünk könyvtára 2012-ben a költözködések miatt jórészt zárva tartott. 2013-ban 
is részben a könyvtár zárva lesz és a könyvtári rendet ez évben tervezzük teljes mértékben 
kialakítani, ha nem kell újabb helyre költöztetni a Megyei Önkormányzat további felújítása 
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miatt. A könyvtárban jelenleg nem dolgozik az intézmény alkalmazásában lévő könyvtáros, 
így a szaknyilvántartás hiányos. Ennek javítását egy TÁMOP pályázatból alkalmazott 
szakkönyvtáros felvételével és közmunkás felvételével próbáljuk orvosolni, így a kb. 22.000 
kötetből ez évben mintegy 6.000 db-ot szeretnénk szaknyilvántartásba venni.  
 
4) Tudományos kutatás: 

 
Tudományos munka mutatói 2012. tény 2013. terv 

Tudományos munkatársak száma (fő) 2 2 
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) 2 2 
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) - - 
A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap szá-
ma (nap) 

24 40 

A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiad-
ványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállí-
tási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar | ide-
gen nyelven) 

4  3  

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

18 4 27 9 

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

17  20  

A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállí-
tott poszterek száma (db) (itthon | külföldön) 

9  6  

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

9  6  

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

7  4  

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db) 2  3  
Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db) 3  6  
Hazai tudományos programokban való részvétel (programok 
száma | résztvevő munkatársak száma) 

3  -  

Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (prog-
ramok száma | résztvevő munkatársak száma) 

1  1  

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

2  2  

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

-  1  

 
2013-ban tervezzük kiadni a Natura Somogyiensis 23. kötetét, és egy új folyóiratot indítunk 
a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei I. címmel. Tudományos dolgozataink zöme 
ezekben fog megjelenni. 
 

a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, felada-
tok, megvalósítás, tervezett eredmények) 

Feladat Felelős Határid ő 
Natura Somogyiensis 23. kiadása Dr. Ábrahám Le- 2013. augusztus 
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vente (szerk.) 
Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei I. Dr. Juhász Mag-

dolna (szerk.) 
2013. augusztus 

A magyar mezőgazdaság gépesítése Dr. Ábrahám Le-
vente (szerk.) 

2013. december 

Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának 
tanulmánykötete 

Varga Máté 
(szerk.) 

2013. december 

Iordanes: Romana, a rómaiak eredete és tettei Horváth Szilvia 2013. december 
 

b) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda ke-
zelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 

Feladat Felelős Határid ő 
A raktári állomány csökkentése, 
kiárusítások szervezése 

Ferenczi Csilla 2013. december 

 
c) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

Feladat Felelős Határid ő 
Külföldi tudományos anyagok feldolgozása, publikálá-
sa (Kirgizisztán, Egyesült Arab Emirátusok, Franciaor-
szág) 

Dr. Ábrahám Le-
vente 

2013. de-
cember 

Rippl-Rónai kiállítás tervezése Csíkszeredára Horváth János 2013-2014 
Nemzetközi kongresszus: Fürdőélet és egészségturiz-
mus a Dunántúlon az ókortól napjainkig 

Horváth Szilvia, 
Nagy-Tóth Mária 

2013. de-
cember 

 
5) Kiállítási tevékenység 

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

 

Nyitvatartási idő Muzeális intézmény neve 

Téli Nyári 

SMMI Rippl-Rónai Múzeum 11.01.-03.31.: 10-15 óráig 04.01. – 10.31.: 10-16 óráig 

SMMI Rippl-Rónai Emlékház 11.01.-03.31.: 10-16 óráig 04.01.-10.31.:10-18 óráig 
 
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban dolgozó szakmuzeológusok és köz-
művelődési dolgozók alacsony száma miatt állandó jelleggel és külön bejelentkezés alapján 
tudunk biztosítani szakmuzeológusi tárlatvezetéseket. 
Kiállítóhelyeink ünnepnapokon nyitva tartanak, december 20. és január 2. között zárva tar-
tunk. 
 

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

 
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum a 2013. év folyamán új ismeretterjesztő 
előadások megtartását tervezi „Múzeumi Esték” címmel, melynek célja a múzeumban folyó 
tudományos munka minél szélesebb körű megismertetése, a múzeumi látogatószám növelé-
se.  
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Terveink közé tartozik egy kéthetes nyári tábor elindítása is, amelynek célja, hogy a gyer-
mekek a vakációt múzeumi ismeretekkel és élményekkel gazdagodva tartalmasan töltsék, 
tudásvágyukat kielégítsük, minél szorosabbra fűzzük a gyermekek és a múzeum kapcsolatát.  
 

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 
 

A múzeum a szolgáltató intézmények közül a kulturális szolgáltatók közé tartozik, így 
erre a piacszegmensre tarthat számot és szolgáltatásaival a társadalom minél szelésesebb 
rétegeit kívánja megcélozni. A célpiac egyes rétegei közötti differenciálás az elérési mó-
dokban rejlik, így a kiállításaink minden rétegnek szólnak, de a különböző interpretációs 
variációkkal különböző látogatói rétegeket kívánunk elérni. A múzeumi órák keretében tar-
tott speciális bemutatás az iskolai csoportokat célozza meg, a tárlatvezetések során mindig 
az adott csoport számára érdekes információ kidomborítására törekszünk. A családi progra-
mokkal, kézműves foglalkozásokkal a gyerekeket és kisgyermekes családokat célozzuk 
meg, közművelődési rendezvényeinkkel pedig a legszélesebb látogatói kört. 

Elsősorban a figyelem folyamatos ébrentartásával, színvonalas múzeumi rendezvények-
kel és programokkal tudjuk arra sarkallni a potenciális látogatói kört, hogy több alkalommal 
ellátogasson a múzeumba. 

A fix időpontú rendezvények, mint pl. a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Feszti-
válja, Múzeumpedagógiai Évnyitó, Múzeumi Világnap jó lehetőséget teremtenek arra, hogy 
rendszeres múzeumlátogatóvá tegyük az érdeklődőket, rászoktassuk őket a múzeumlátoga-
tásra.  

Ugyanakkor a kiállításokra való folyamatos odafigyelés, frissítés elengedhetetlen fontos-
ságú a látogatók megtartásában.  

Az intézmény felismerte, hogy az állandó kiállítások 2012-ben történt megújítását a 2013-
ban tervezett állandó és időszaki kiállítások megnyitását széleskörű reklám és szóróanyag-
gal kell ellátni, ahhoz, hogy a potenciális látogatóink számára elégséges információt közve-
títsünk. Pályázatok segítségével több szórólapot, leporellót tervezünk kiadni. 
 

d) Az épületen belüli információs eszközök 
 
A 2013-as változások (intézményünk név-és logováltozása, Rippl-Rónai Látogatóközpont 
megnyitása stb.) megkövetelik új információs eszközök, például információs táblák, para-
vánok, leporellók elkészítését, illetve a régiek megújítását. Ezek finanszírozását NKA pá-
lyázatokból tervezzük. 
 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 
 
Múzeumi bolt a Fő u. 10. szám alatti épületben és a Rippl-Rónai Emlékházban is működik, 
büfé, kávézó azonban egyik épületben sincs. Színvonalas szolgáltatást csak saját használatú 
épületben tudnánk megvalósítani.  
 

f) Az akadálymentesítés helyzete és 2013. évi célkitűzései 
 
A tárgyévben megnyíló Rippl-Rónai Emlékház már megfelel az akadálymentesítésnek, míg 
a múzeum fő épületében nem tudunk akadálymentesítést csinálni, hisz ott csak szerződéses 
albérlők vagyunk. 
 

g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 
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TIOP-TÁMOP pályázatok segítségével kialakított nagyot halló hurokhálózatot 2013-ban is 
működtetjük és egy jelbeszéddel kommunikáló teremőrt is alkalmazunk. 
 

h) Kiállítások:  
 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény 3213 2500 
Természeti örökségünk 3876* 4000 
Kincsek Somogy földjéből 848**  2500 
Fejezetek Somogy néprajzából 2795***  3000 
 
Rippl-Rónai Emlékház: 
 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 
Rippl-Rónai József Gyűjtemény 3308 7000 
Új! Rippl-Rónai József világa régi fényképe-
ken 

 3000 

Új! Andrássy-ebédlő  3000 
 

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (nem saját 
épületben): 
 

Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. 
 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv Felelős 
Sors és sanzon – Rácz Vali emlé-
keiből 

2261 300 Dr. Varga Éva 

Több mondat a zsarnokságról 1475 1000 Dr. Varga Éva 
Új! Transzparencia  2500 Dr. Géger Me-

linda 
Paravánkiállítás  
 

2000 2000 Matucza Fe-
renc 

 
A Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből időszaki kiállítás 2012. februártól májusig részle-
gesen zárva volt a költözködések miatt. 
 
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogató-
számmal (saját épületben): 

 
Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv Felelős 

Új! Végtelen sokféleség-A rovarok - 2500 Dr. Juhász 

                                                 
* Februártól májusig nem volt látogatható. 
**  Csak szeptembertől decemberig volt látogatható. 
***  Januártól májusig nem volt látogatható. 
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birodalma Magdolna 
Új! Csipkék, fodrok divattörténeti 

kiállítás 
 2500 Dr. Varga Éva 

Új! Szabados János festőművész 
kiállítása 

 500 Dr. Géger Me-
linda 

 
Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvaló-
sult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 
 

Kiállítás címe, bemutatás helyszíne 2012. tény 2013. terv Felelős 
Új! Zamárdi avarkori kiállítás  500 Varga Máté 

 
i) Látogatottság:  

Az adatokat kérjük a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 
 
*2012-ben a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának tagintézményei közét tartozott 
még a Rippl-Rónai Emléházon kívül a somogytúri Kunffy Lajos Emlékház, a balatonszár-
szói József Attila Emlékház, a zalai Zichy Mihály Emlékház, a niklai Berzsenyi Dániel Em-
lékház, az újvárfalvai Noszlopy Gáspár Emlékház, a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjte-
mény valamint a lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház.  
A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumhoz 2013-ban egy tagintéz-
mény, a Rippl-Rónai Emlékház tartozik. Ez évben tervezzük a hálózatunk bővítését a 
Vaszary Emlékházzal, a Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjaival valamint egy új 
látógatóközpont (Deseda látógatközpont és élménypark) kialakításával.  
Látógatószámot csak akkor tudjuk jelentősen növelni, ha megnyílnak új kiállítóhelyeink és a 
lesz a múzeumnak saját épülete. 

 
6) Közművelődési tevékenység tervezése 
 

Mutatók 2012. tény 2013. terv 
Tárlatvezetések száma (alkalom) 65 200 

Ebből szakvezetések száma (alkalom) 25 20 
Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések 
száma (alkalom) | látogatószám (fő) 

- - - - 

Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) 
egybekötött vezetések száma (alkalom) 

10 10 

Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alka-
lom) 

5 10 

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alka-
lom) | látogatószám (fő) 

59 2455 65 2800 

Diákok részére tartott egyéb rendezvények szá-
ma (alkalom) | látogatószám (fő) 

6  12 5 100 

Mutatók 2012. tény* 2013. terv 
Összes látogatószám 42387 15000 
ebből: teljes árat fizető látogató 6097 3000 

kedvezményes árat fizető 22224 6000 
ingyenes 14066 3000 

Diák látogatók 13211 3000 
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 1144 (2,7%) 250 (2,3%) 
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Egyéb közművelődési rendezvények száma (al-
kalom)| látogatószám (fő) 

8 1660 5 300 

 
Idén is részt veszünk az országos múzeumi közművelődési programokon (Múzeumok Éj-
szakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja), valamint a Festők városa Hangulatfesztivál, illetve a 
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 2013 kaposvári nagyrendezvényeken. 
 

a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájá-
nak átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás 
módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 
költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzo-
rok, együttműködések/). 
 

Feladat Felelős Határid ő Helye 
TÁMOP 3.2.8/10/B pályá-
zat fenntartása 

Közművelődési 
osztály 

folyamatos  Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

TIOP-1.2.2-08 pályázat 
fenntartása 

Közművelődési 
osztály 

folyamatos  Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

Múzeumpedagógiai ren-
dezvények. 

Közművelődési 
osztály 
(bevételes) 

folyamatos, igény 
alapján 

Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

Családi programok Közművelődési 
osztály (bevételes) 

folyamatos Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

Múzeumok Éjszakája Közművelődési 
osztály (bevételes) 

június 22. Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

Múzeumpedagógiai Év-
nyitó és információs na-
pok 

Közművelődési 
osztály  

október 1., ill. 
folyamatos 

Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

Múzeumok Őszi Feszti-
válja 

Közművelődési 
osztály (pályázat, 
illetve bevételes) 

október-november Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum 

adattárazás, pénztári és 
kiállítási statisztika feldol-
gozása 

Közművelődési 
osztály 
 

folyamatos Rippl-Rónai Me-
gyei Hatókörű 
Városi Múzeum  

 
Közművelődési tevékenység, PR stratégia: 
 
Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a különböző médiumokkal. Szükség szerinti rendszeres-
séggel tájékoztatjuk őket az intézményben folyó kutatási, közművelődési munkáról, hogy a 
2012-es évhez hasonlóan kimagasló figyelem fordulhasson intézményünk felé. 
Kapcsolattartásunk elsődleges felülete az internet és a személyes kapcsolatok. 
Főbb partnereink: Somogyi Hírlap, Kapos Extra, Kapos Tv, Somogy TV, Kapos Rádió, 
Enjoy Rádió, Kapos Est, Szuperinfo.  
Internetes portálok közül: tourinform, erikanet, museum.hu, magyarmuzeumok.hu, 
somogy.hu, hirhatar.hu 
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Az általunk megjelentetett híranyag alapvetően ingyenesen kerül meghirdetésre, de nagyobb 
események kapcsán – anyagi lehetőségeinket figyelembe véve – fizetett hirdetésekben is 
közzé tesszük az intézménnyel kapcsolatos eseményeket. 
Valamennyi Somogy megyei oktatási intézménnyel napi internetes kapcsolatban vagyunk, 
számukra szükség szerint küldjük azokat az információkat, melyek segítségével az iskolák 
tájékozódhatnak a számukra intézményünkben elérhető rendezvényekről, információforrá-
sokról, foglalkozásokról. 
Az óvodáskorú gyermekek szüleit tartalmazó címlistánk bővítése folyamatos. 
Folytatjuk a múzeumba látogató pedagógusok magán e-mail fiókjainak gyűjtését. 
A Múzeumi Hírlevelet havonta, illetve szükség szerinti rendszerességgel küldjük meg a 
címlistáinkon szereplő partnereinknek. 
Baranyai és tolnai munkatársaink segítségével megpróbálunk ezekből a megyékből is isko-
lai e-mail címlistákat beszerezni.    
Az intézmény honlapján folyamatosan frissítjük a múzeumpedagógiával és közművelődés-
sel kapcsolatos híreket, tájékoztató anyagokat.  
Elérhetőséget biztosítunk (kölcsönösen) a velünk kapcsolatban álló intézményeknek és civil 
szervezeteknek. 
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai és Továbbképző Intézet által havonta kiadott hírlevélben 
lehetőséget kaptunk a múzeumi közművelődési és múzeumpedagógiai cikkek megjelenteté-
sére. Ezen kívül a lehetőségek felkutatása, a partnerkapcsolatok építése folyamatosan törté-
nik, amelyek ismeretterjesztő cikkek megjelentetését eredményezhetik. A mindenki által 
könnyen hozzáférhető Facebook oldalon, illetve az intézményi honlapon is jelentetünk meg 
cikkeket, a szakmai osztályokkal aktív együttműködésben. 
A közművelődési osztály rendszeresen meghívást kap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai és 
Továbbképző Intézet szakmai napjaira, melyeken előadást tart, így a pedagógusokkal való 
együttműködés folyamatos. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Andragógia szakával 
kapcsolatot ápolunk, az Egyetem által szervezett konferenciákon témától függően a múze-
umpedagógia is szerepet kaphat. A közművelődés keretében ismeretterjesztő előadások ter-
vezése folyamatban van a múzeumon belül is, kapcsolódva szakmúzeumi munkához, közös-
ségépítő, kompetencia-fejlesztő, közoktatást támogató céllal. Terv a közoktatási kerettanter-
vekhez kapcsolódó múzeumi programok megvalósítása, a tehetséggondozás, versenyfelké-
szítésben való segítségnyújtás. 
A múzeumpedagógiai tevékenység jól kiegészíti a formális oktatást, megteremti a kulcs-
kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, egy-egy témában részletesebb feldolgozást tesz lehe-
tővé, a kiállításokat és az oktatótermeket használatba véve. A nyertes TIOP és TÁMOP pá-
lyázatok egyben szükségessé teszik a vállalt monitoring mutatók teljesítését. 
 
7) Pályázati tevékenység  

 
a) Áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, 2012. évi ütem teljesíté-

si terve 
 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

„Sors és sanzon Rácz Vali emlé-
keiből 

1.400.000,- Ft 1.400.000,- Ft dr. Varga Éva 

Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 
Közleményei 

800.000,- Ft 500.000,-  dr. Juhász Mag-
dolna 
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Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódó pályázatok 
megnevezése 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

-    
    
 
Egyéb, nem hazai forrásokra 
épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

-    
    

 
b) Új pályázatok beadásának tervei 
 

Pályázat megnevezése Pályázat célja Pályázni tervezett 
összeg 

Felelős 

Deseda-Látogatóközpont Új kiállítóhely 
létrehozása 

40.000.000,- Ft  dr. Juhász Mag-
dolna, dr. Ábra-
hám Levente 

Natura Somogyiensis Kötet megjelen-
tetése 

500.000,- Ft Dr. Ábrahám 
Levente 

Állagvédelem Állagvédelem 
javítása 

600.000,- Ft Körtési Gábor 

Somogysárd-Kishegy őskori le-
lőhely szondázó kutatása 

Régészeti feltá-
rás 

1.200.000,- Ft Varga Máté 

Iharos-Temető lelőhely feltárása Régészeti feltá-
rás 

700.000,- Ft Molnár István 

Fiatal középkoros régészek IV. 
konferenciájának tanulmányköte-
te 

Kötet megjelen-
tetése 

1.000.000,- Ft Varga Máté 

1908-as női vizit-ruha restaurál-
tatása  

állagmegóvás 1.000.000,- Ft Dr. Varga Éva 

Fürdőélet és egészségturizmus a 
Dunántúlon az ókortól napjainkig 

konferencia 800.000,- Ft Horváth Szilvia, 
Nagy-Tóth Mária 

Önálló tanulmánykötetek kiadása könyvkiadás 1.500.000,- Ft Horváth Szilvia,  
Dr. Ábrahám 
Levente 

Múzeumpedagógiai programok 
szervezése és tájékoztató anya-
gok készítése 

Látogatók szá-
mának növelése 

1.000.000,- Ft Nagy-Tóth Má-
ria, Borzavári 
Balázs 

 
8) Kommunikációs tevékenység 

 
Mutatók 2012. tény 2013. terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 78 80 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 41 45 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 64 70 
E-sajtó  107 150 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 
érték) 

- - 
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A szakmai osztályok és csoportok kiemelt feladati 2013-ban: 
 
Természettudományi osztály 
- Elsődleges feladat a meglévő természettudományi gyűjtemény állagmegóvása, a tárolási 
körülmények lehetőség szerinti javítása, a gyűjtemény gyarapítása,  
- fontos feladat a gyűjteményi anyagok ellenőrzése (pl. sérülések) és az új helyen történő 
megfelelő raktári rend kialakítása, 
- a Natura Somogyiensis következő kötetének kiadása, 
- a „Variációk hat lábra” – vándorkiállítás fogadása, és bekapcsolása a múzeumpedagógiai 
feladatokba. 
 
Régészeti osztály 
- A törvényi előírásoknak megfelelő szakhatósági ügyek szükséges szakmai előkészítése, 
valamint a helyszínek ellenőrzése, leletmentések – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 
egyeztetve, illetve általa előírt módon, 
- Somogysárd-Kishegy lelőhely feltárása, 
- Iharos-Temető lelőhely feltárásának folytatása, 
- befejeződik a 68-as út Marcali elkerülő út szakaszán a megelőző feltárás,  
- terepbejárások az M9-es út nyomvonalán, 
- mindezek bekapcsolása a múzeumpedagógiai foglalkozásokba,  
- nagyarányú raktárrendezési feladatok. 
 
Történeti osztály 
- Az új körülményekhez igazodó raktári rend kialakítása, 
- a munkavégzés tárgyi feltételeinek fokozatos kialakítása, az új raktárakban, munkaszobák-
ban való praktikus, lehetőségek szerinti elhelyezkedés, berendezkedés,  
- az államfői kitüntetések esetében verifikáció, szakleltározás, adatbázisépítés, restaurálta-
tás, fotóztatás, revízió folytatása, 
- Színes selymek, fodrok, csipkék – Polgári viselettörténet 1860-1910 vándorkiállítás foga-
dása. 
 
Néprajzi osztály 
- A gyűjtemény nyilvántartási, digitalizálási és revíziós munkájának folytatása, 
- kiemelt feladat a tárgyleltározás befejezése, a fotógyűjtemény revíziózása, a diatár szak-
mutatózása, a fotógyűjtemény adatállományának digitalizálása, 
- a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény átadása az új működtetőnek, a szentendrei Sza-
badtéri Múzeumnak, 
-  revízió. 
 
Képzőművészeti osztály 

- tagintézményünk, a Rippl-Rónai Emlékház és az új Látogatóközpont működtetése,  
-     fent említett kiállítások szervezése, 
-     részvétel a kaposvári nagyrendezvényeken.  

 
Múzeumpedagógiai Osztály 
- Az uniós pályázatok fenntartásának biztosítása,  
- a múzeumpedagógiai tevékenység erősítése, 
- a kaposvári és országos nagyrendezvények, Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja rendezvénysorozatok, közművelődési rendezvények lebonyolítása, 
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- a MOKK koordinátori feladatok ellátása, 
- a megyei múzeumpedagógiai szakmai tanácsadás feladatainak ellátása,  
- a múzeum kutatótárának végleges helyre történő költöztetése, működési rendjének helyre-
állítása, a nyilvántartási hiányosságok felszámolása. 
 
Restaurátor csoport 
- Az állandó kiállítások tárgyainak újrakezelése, 
- a Kaposvárt elkerülő 61-es út 2. sz. lelőhely mészbetétes sírkerámiák anyagának konzervá-
lásának, restaurálásának folytatása, 
- a Marcali Halastói-dűlő 2012. ásatás lengyeli kultúrás leletanyag tisztítása,  
- a Történeti Osztállyal közösen a történeti zászlógyűjtemény anyagtípus, varrástechnika, 
stb. feldolgozása. 
 
Technikai és informatikai csoport 
- A kiállítások kivitelezése, az intézmény honlapjának fejlesztése. 
 
Kaposvár, 2013. január 31. 
 
 
 
 

Dr. Ábrahám Levente 
                 megyei múzeumigazgató 
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Természettudományi Osztály 

 
 
1. Bevezetés  
 
Gyűjteményeink a Múzeum költözése után három helyszínen találhatók, a természeti tár-
gyak állagmegóvása a különböző helyszíneken más-más feladatot jelent. A Fő u. 101. épü-
letben a nyári magas hőmérséklet és a porártalom ellen kell védekezni, a gyűjteményi tár-
gyak folyamatos ellenőrzésével, ideiglenes megoldások (hőtükrös fólia, rések tömítése, klí-
maberendezés) alkalmazásával. A taszári gyűjteményi raktárban a nagy hőingadozás és ma-
gas páratartalom miatt rendszeresen kell szellőztetni, az ott elhelyezett gyűjtemények álla-
potát ellenőrizni. Téli temperáló fűtés beindítása jelentősen csökkentené a gyűjtemények 
károsodásának kockázatát. A Fő u. 10. épületben elhelyezett látványraktár tárgyainak tárolá-
si feltételei megfelelőek. Állományvédelmi szempontból szükséges mind a kiállításban lévő, 
mind a gyűjteményekben tárolt anyagok időnkénti fertőtlenítése, ennek 2013. évi elvégzése 
érdekében az országos állományvédelmi felelőssel felvettük a kapcsolatot.   
 
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 2012 decemberében elnyert forrás segítségével zoo-
lógiai gyűjteményünket a tárgyévben 5 példánnyal tudjuk bővíteni: természeti tárgyak pre-
parálására 300.000 Ft értékben nyertünk támogatást.  
 
Bemutatjuk a „Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal” című időszaki kiállítást. A 
titokzatos miniatűr birodalmat bemutató, interaktív modelleket, felnagyított maketteket tar-
talmazó kiállítás készítése jelenleg folyamatban van a Magyar Természettudományi Múze-
umban. Pályázati együttműködés keretében Kaposvár lesz a vándorkiállítás első bemutatási 
helyszíne. Megnyitását a „Föld Napja” alkalmából áprilisban tervezzük, a bemutatás három 
hónapja alatt rendszeres gyermekfoglalkozásokat, tárlatvezetéseket tartunk.  
 
Rendszeresen megjelenő kiadványunk, a Natura Somogyiensis természettudományos folyó-
irat 23. kötetének megjelentetését tervezzük a tárgyévben, a NKA által kiírt periodika pá-
lyázat segítségével.  
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 
A szakág személyi állományát 3 fő alkotja: Simon Miklósné preparátor-gyűjteménykezelő, 
Körtési Gábor preparátor és Dr. Juhász Magdolna főmuzeológus-osztályvezető. Jelen mun-
katerv tartalmazza az intézmény igazgatójának, Dr. Ábrahám Leventének a zoológiai szak-
mai tevékenységét is.  
A rehabilitációs járadékban részesülő Korbné Nagy Klárát 2013. március 31-ig foglalkoztat-
juk. Raktárrendezési és szállítási feladatokhoz külső munkaerő segítségét igényeljük.  
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
 
3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések 
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Folytatjuk Kaposvár és környékének, valamint Somogy megyének a természettudományos 
feltárását, természeti értékeinek kutatását. A feltárásokat, leletmentéseket a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatósággal és a Kaposvári Egyetemmel együttműködve végezzük.   
 
3.1.2. Egyéb terepmunkák 
 
Egyéb hazai terepmunkákat vagy külföldi gyűjtőutakat csak pályázati forrás elnyerése vagy 
külső megbízás esetén tudunk tervezni.   
 
3.1.3. Tervezett gyűjt ő- és terepnapok száma munkatársanként 
 
Név Terepi nap száma 
Dr. Juhász Magdolna 16 
Körtési Gábor  8 
Dr. Ábrahám Levente   10 
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 

Tárgy típus Mennyiség Forrás 

Botanikai gyűjtemény Kb. 10 lap Saját forrás 
Entomológiai gyűjtemény (rovar és 
egyéb gerinctelen) 

Kb. 1.000 db Saját forrás 

Zoológiai gyűjtemény I. (hal, kétéltű, 
hüllő) 

Kb. 10 db Saját forrás 

Zoológiai gyűjtemény II. (madár, em-
lős) 

Kb. 5 db NKA pályázat 

 
A 2012. év végén elnyert NKA pályázati forrás segítségével bővítjük gerinces zoológiai 
gyűjteményünket. Fagyasztva tárolt természeti tárgyak preparálására 300.000 Ft értékben 
nyertünk támogatást, ebből a madárgyűjteményt 5 példánnyal tudjuk bővíteni.  
 
A gerinces állatok preparálása során felmerülő új vegyszerek, módszerek használata miatt 
folyamatos továbbképzés és konzultáció szükséges a szakmában dolgozó kollégákkal. A 
gerinces gyűjteményi anyagok (hal, kétéltű, hüllő) elkészítése nagyon időigényes, több lép-
csőben végezhető el (mintavételezés, vegyszeres kezelés, anyagok kötési ideje, stb.). 
 
Tárgyi gyűjteményünk esetenként hagyatékból vagy ajándékozás útján is bővül, ennek 
mennyisége nem tervezhető. 
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
Dokumentáció Szükség szerint Helyben készül 
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3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
Digitális fotó Kb. 212 db Saját készítés 
 
 
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
 
A Natura Somogyiensis természettudományos folyóirat kiadványcseréje útján gyarapítjuk 
osztályunk kézikönyvtári anyagát. Külföldi cserepartnereink számát lehetőség szerint to-
vább szeretnénk bővíteni. 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
Természettudományos folyó-
irat 

36 kiadványcsere 

   
 
 
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok 
 
5 db védett és fokozottan védett madár preparátummal gyarapítjuk zoológiai gyűjteményün-
ket, NKA pályázati forrás segítségével.  
 
3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes) 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Körtési Gábor számítógépes 15 db  
Simon Miklósné hagyományos 1.010 db 
   
 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 1.025 db 
 
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Körtési Gábor számítógépes Kb. 162 db 
Dr. Juhász Magdolna számítógépes Kb. 50 db 
   
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 162 db 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: Kb. 212 db 
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3.2.3. adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Simon Miklósné számítógépes Szükség szerint 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: nincs 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: szükség szerint 
 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
 
 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
Botanikai gyűjtemény (her-
bárium) 

Dr. Juhász Magdolna, Simon 
Miklósné, Korbné Nagy Klára 

Kb. 150 lap 

Zoológiai gyűjtemény (hal, 
kétéltű, hüllő, madár, emlős) 

Körtési Gábor folyamatos 

   
 
A 2010. évben elkezdtük a botanikai gyűjtemény (Herbarium Somogyicum) szakszerű gyűj-
teményi felragasztását, tárgyévben tovább ütemezetten végezzük. A munkafolyamat aprólé-
kosságát és a gyűjtemény nagyságát tekintve a feladat elvégzése 2017-re várható.  
 
A gerinces zoológiai gyűjtemény további rendszertani kategóriák szerint történő rendezése 
szükséges a gyűjtemény átláthatóságának javítása és a megfelelő helykihasználás érdeké-
ben. A gerinces tárgyleltár modernizálását tervezzük (a számítógépes nyilvántartás fényké-
pekkel történő kiegészítését), mely nagyban elősegíti majd a gyűjtemény gyorsabb áttekin-
tését. E munka befejezése jelenlegi stádiumban nem tervezhető.  
 
 
3.3.2. Revíziók  
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
Adattár 1995 1.065 tétel Simon Miklósné 
Tudománytörténeti 
gyűjtemény 

1998 38 tétel Körtési Gábor 
Simon Miklósné 

 
Az ásvány- és kőzettani, őslénytani, botanikai, entomológiai, zoológiai gyűjteményi egysé-
gek mennyiségi revízióját 2012. év második félévében soron kívül elvégeztük, mivel az 
intézmény fenntartó változása (Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ – Kaposvár 
Megyei Jogú Város) ezt szükségessé tette. Az adattár és a tudománytörténeti gyűjtemény 
mennyiségi revíziója áthúzódott a 2013. évre.  
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3.3.3. Selejtezés  
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 

Széncinege 
múzeumbogarak okozta ká-
rosítás 

1 db 

Őszapó 
múzeumbogarak okozta ká-
rosítás 

1 db 

Zöldike 
múzeumbogarak okozta ká-
rosítás 

1 db 

 
A Természeti Örökségünk kiállítás 2012. évi felújítása során 3 madár preparátum cseréje 
volt szükségszerű, múzeumbogarak okozta károsítás miatt. A kiállításból kivett preparátu-
mok fertőtlenítőanyag kíséretében el lettek zárva a fertőzés továbbterjedésének megakadá-
lyozása céljából, a selejtezési eljárást tárgyévben szeretnénk lefolytatni. 
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
 
Kölcsönzések a következő intézményeknél vannak folyamatban: 
 
Barcs, Dráva Völgye Középiskola: 
- 6 db kétéltű, 1 db hüllő, 3 db hal kiállítási modell 
- 4 db alátétre szerelt vaddisznóagyar 
 
Balatonszemes, Latinovits Zoltán Múzeum: 
- 13 db hal modell 
 
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, Vármegyeháza kiállítás: 
- 7 db kétéltű, 2 hüllő, 3 hal kiállítási modell 
 
Pécs, Janus Pannonius Múzeum  
- 11 db madár és emlős állat preparátum 
 
Kölcsönzési szerződések megújítása szükséges a kölcsönzött anyagról az új szervezeti rend-
szer szerint. 
Felelős: Dr. Juhász Magdolna, végzik az osztály dolgozói 
 
 
3.3.5. Letétek 
 
A gyűjtemények külön egységként kezelt részét képezik az osztályunkon elhelyezett letétek: 
 
Szörcsök János madár- és emlősgyűjtemény:         71 db 
Joseph Habich ásvány- és kőzetgyűjtemény:    1.876 db 
Szabó András ásvány- és kőzetgyűjtemény:          85 db 
Sási János trófea gyűjteménye:           50 db 
Saáry József gyűjteménye:  6 db 
 
3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
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3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Megnevezés Tisztítandó / db Konzerválandó / 

db 
Restaurálandó / 
preparálandó / db 

Növény   10 lap 
Rovar   1.000 db 
Madár, emlős   5 db (NKA pályázat) 
Hal, kétéltű, hüllő mo-
dell 

  10 db 

 
 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Tudományos kötetek 
 
A Natura Somogyiensis természettudományos folyóirat 23. kötetének megjelentetését ter-
vezzük a tárgyévben, az NKA által kiírt periodika pályázat segítségével.  
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
 
Juhász Magdolna: 
Botanikai állapotfelmérés Somogydöröcske térségében (Külső-Somogy) – kész kézirat 
Juhász Magdolna és Dénes Andrea: 
Dráva menti fáslegelők élőhely-térképezése – tervezett kézirat 
Körtési Gábor: 
Kétéltű és hüllő fauna felmérése Törökkoppány térségében – kész kézirat 
 
4.1.3. Tudományos előadások 
 
4.2. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek 
 
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások 
 
„Téli madáretetés, madárodúk” témában a Kölyökmúzeum keretében múzeumpedagógiai 
foglalkozást tartunk, célja a madárvonulás, illetve a hazánkban télen előforduló madarak 
bemutatása, ezáltal a 8-14 éves korosztály megismertetése a madármegfigyeléssel, a téli 
madarak etetésével, madáretetők készítésével. 
 „A természet, amelyet körülveszünk – Kaposvár környékének természeti értékei” – Juhász 
Magdolna, a Múzeumi Esték előadás-sorozat keretében 
„Peking magyar szemmel” c. előadást tart Ábrahám Levente a múzeumi esték előadássoro-
zatban. 
„Kígyók, békák a Zselicben” – Körtési Gábor, a Múzeumi Esték előadás-sorozat keretében 
A „Múzeumok Őszi Fesztiválja” programjában „Nyílt nap”-ot tartunk a természettudományi 
gyűjteményben.  
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4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
 
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 

Dr. Juhász Magdolna: 
Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer fejlesztésének regionális munkáit végzi  
Inváziós növényfajok elterjedésének térségi felmérését koordinálja.   
 
Dr. Ábrahám Levente: 
Irányítja és szervezi a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer regionális munkálatait.  
 
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
 
Dr. Juhász Magdolna a Kaposvári Egyetem természetvédelmi mérnök BSc hallgatói számá-
ra a „Vegetációismeret” című tantárgyat oktatja.  
 
Dr. Ábrahám Levente a Kaposvári Egyetem természetvédelmi mérnök BSc hallgatói számá-
ra a „Biomonitoring, állapotfelmérés és modellezés” című tantárgyat oktatja. 
 
A Kaposvári Egyetem természetvédelmi mérnök BSc szakos hallgatóinak kötelező 6 hetes 
gyakorlati képzése rendszeresen a Múzeum Természettudományi Osztályán történik. To-
vábbá bármely más felsőoktatási intézmény hallgatóinak kötelező gyakorlati képzését igény 
esetén vállaljuk. 
 
Dr. Juhász Magdolna és Dr. Ábrahám Levente rendszeresen az Államvizsga Bizottság tagja 
a Kaposvári Egyetemen a természetvédelmi mérnök BSc államvizsgán. 
 
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
 
Kb. 10 fő, 40 nap 
Dr. Juhász Magdolna és Dr. Ábrahám Levente: szakdolgozó és doktori disszertációt készítő 
hallgatók segítése, minden hozzánk forduló jelölt esetében.  
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 
5.1. Kiállítások 
 
5.1.1. Állandó kiállítások 
 
A „Természeti Örökségünk” kiállításunk a „Manó Múzeum”, az „Erdei és tóparti séta” fog-
lalkozások helyszíne. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételeket folyamatosan bizto-
sítjuk, a szakmai segítséget adjuk, a foglalkozásokat külső munkatársunk, Béres Erika veze-
ti. 
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5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások 
 
Bemutatjuk a „Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal” című időszaki kiállítást. A 
kiállítás készítése jelenleg folyamatban van a Magyar Természettudományi Múzeumban, 
pályázati együttműködés keretében Kaposvár lesz a kiállítás első bemutatási helyszíne. 
Megnyitását a „Föld Napja” alkalmából áprilisban tervezzük, a bemutatás három hónapja 
alatt rendszeres gyermekfoglalkozásokat, tárlatvezetéseket tartunk.  
 
„Természeti értékeink: védett madarak és emlősök” címmel egy kiállítási vitrin berendezé-
sét tervezzük a Kaposvári Egyetemen.  
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
 
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 
Kiegészítjük és frissítjük a honlapon szereplő adatokat. Az információk feltöltését folyama-
tosan végezzük. A gyűjteményi egységekről feltöltött fényképek, információk további bőví-
tését tervezzük. 
 
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
    
 
6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
 
Számos külföldi intézménnyel (36 db) tartunk fenn folyamatos kiadványcsere kapcsolatot. 
 
Dr. Juhász Magdolna, Dr. Ábrahám Levente és Körtési Gábor a XXXI. Természettudomá-
nyos Muzeológus Találkozón és szakmai továbbképzésen tervez részt venni. 
 
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
Dr. Juhász Magdolna az alábbi hazai tudományos társaságok tagja: 
Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Természetvédelmi és Ökológiai 
Munkabizottsága; 
Magyar Biológiai Társaság 
 
Dr. Ábrahám Levente az alábbi hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja: 
- Magyar Biológiai Társaság; 
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- Rovartani Társaság; 
- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi és Ökológiai Munkabizottsága; 
- International Association for Neuropterology; 
 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
Pályázó neve Témája Pályázott összeg 
Dr. Juhász Magdolna állagvédelem kb. 600.000 Ft 
Dr. Ábrahám Levente Natura Somogyiensis 23 kb. 383.000 Ft 
 
További pályázatokat is tervezünk beadni, amennyiben a szakágnak megfelelő pályázati 
kiírás történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2013. január 8. 

Dr. Juhász Magdolna 
természettudományi osztályvezető 
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Régészeti Osztály 
 
 

 
1. Bevezetés  
 
A Régészeti Osztály 2012-ben a Fő utcai épület keleti szárnyába, a gyűjteményi anyag a 
múzeum központi épületéből Taszárra költözött. Mind a régészi anyag, mind az adattár ren-
dezésében még jelentős feladatok várnak ránk. 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően a szakhatósági ügyek intézése (felügyelet, leletmentés) 
továbbra is a Régészeti Osztály feladata marad, a nagyberuházásokat megelőző feltárások is, 
de a korábbiaknál sokkal rosszabb feltételekkel. Egyelőre konkrét, jelenleg ismert feladat a 
Barcs környéki vízvezeték projekt terepbejárásai (hatástanulmány), és a Marcali elkerülő út 
építéséhez kapcsolódó régészeti felügyelet. Fontos terepbejárásokat tervezünk az M9-es út 
nyomvonalán. A régészeti felügyeletek száma, határideje és anyagi vonzata – értelemszerű-
en – nem tervezhető. A terepi napok számának tervezésekor a 2012. évet vettük figyelembe.  
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 
A nagyberuházáshoz kapcsolódó utómunkák elvégzéséhez és a várható felügyeletek lebo-
nyolításához ebben az évben is szükség van a szerződéses munkatársainkra. A jelenleg 6 
státusz mellett 3 szerződéses munkatársunk van.  
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések 
 
Feltárás helyszíne Témavezető Feltárandó 

terület 
Forrás Megjegyzés 

Somogysárd-
Kishegy 

Honti Szilvia 250 m2 pályázat Varga Mátéval 
őskor 

Iharos-Temető Molnár István   pályázat Középkoror 
 
A somogysárdi feltárás tervezett pályázat, az iharosi 2012. évi sikeres pályázat befejezése. 
 
3.1.2. Egyéb terepmunkák 
 
Feltárás hely-
színe 

Témavezető Feltárandó 
terület 

Forrás Megjegyzés 

Marcali, elkerü-
lő út 

Honti Szilvia nem ismert Kivitelező 
Euroaszfalt 

felügyelet 

Ádánd, szenny-
víz 

Molnár István nem ismert Beruházó felügyelet 

Barcs kistérség 
víz 

Honti Szilvia 0 Beruházó terepbejárás 

M9 nyomvonal Honti Szilvia 0 Beruházó terepbejárás 
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3.1.3. Tervezett gyűjt ő és terepnapok száma munkatársakként 
 
Név Terepi nap száma 
Honti Szilvia 20 
Németh Péter 45 
Varga Máté 50 
Molnár István 60 
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 
Nem tervezhető. 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Nem tervezhető. 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
 
Csak digitális fotó, nem tervezhető.  
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
Fotók digitalizálása 100 ásatási dokumentáció 
   
 
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok 
 
Nem tervezhető. 
 
Varga Máté: A kaposszentjakabi bencés apátság leletanyagának visszaszállítása a BTM-ből, 
a leletanyag BTM-beli revízióját követően. 
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3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes) 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Németh Péter hagyományos 1.000, vegyes lelőhelyekről  
Molnár István  számítógépes 500, Iharos-Temető, Lulla-

Büdösalja, középkor 
Varga Máté számítógépes 200, vegyes lelőhelyek 
Honti Szilvia számítógépes 100 db, vegyes lelőhelyekről 
Külső kutatók  számítógépes 2.000 db 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága:  
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 3.800 db egyedi tárgy, 10.000 db szekrény-
kataszteri. 
 
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása 
Digitális fotóanyag: átnevezés, leltározás 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Molnár István  számítógépes 200 
Varga Máté számítógépes 100 vegyes lelőhelyek 
Balla Krisztián számítógépes 10.000 db digitális fotó nyil-

vántartásba vétele 
   
 
Elvégezzük a digitális fotóanyag leltárkönyv-szerű nyilvántartásba vételét.  
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 10.600 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 230 db 
 
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Gál Zoltán hagyományos 250 tétel 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 50 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 200 
 
Molnár István:  
Iharos-Temető, Kaposvár-Lovarda, Lulla-Balatonendréd út 13. lelőhely dokumentációjának 
elkészítése  
Honti Szilvia, Németh Péter, Varga Máté: Lelőhely nyilvántartás, új lelőhelyek rögzítése 
Németh Péter-Somogyi Krisztina-Varga Máté: Marcali-Halastói-dűlő, Boronkai út lelőhe-
lyek ásatási dokumentációinak elkészítése 
Dokumentációk elkészítésében közreműködik: Balla Krisztián, Nyári Zsolt, M. Hrotkó Zsu-
zsa 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
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Ember- és állatcsontanyag, 
terepbejárási anyagok rende-
zése 

Varga Máté 1.000 

Régészeti gyűjtemény Honti Szilvia-Németh Péter-
Molnár István 

1.000 db 

 
 
3.3.2. Revíziók  
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
Népvándorlás kori  1987 500 Varga Máté 
 
 
3.3.3. Selejtezés  
 
Nem becsülhető. 
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 
   
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
Balatonlelle-Rádpusztai hun üst a Megmentett Örökség c. kiállításra. 
Kaposvári rézkori kocsimodell MNM állandó kiállítására. 
 
Az új szervezeti rendszer szerinti kölcsönszerződések megkötése a kölcsönzött anyagról. 
Felelős: Honti Szilvia, végzi az egész osztály 
 
3.3.5. Letétek 
 
 
3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
 
3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Megnevezés Restaurálandó 

/ preparálandó 
/ db 

  

Vörs-Battyáni disznólege-
lő 

5 sír anyaga kerámia  

Kaposvár 61/2. lelőhely folyamatos kerámia  
Marcali-Halastói-dűlő kiemelt együtte-

sek 
kerámia  

Lulla-Balatonendréd út 
13. lelőhely 

kiemelt együtte-
sek 

fém  

Lulla-Jabapuszta DK, 
DK2 

kiemelt együtte-
sek 

fém  

A Pécsi utcai raktárban az elmúlt évben hosszú időn át vízhiánnyal küzdöttünk, emiatt a 
Lulla-Balatonendrédi út egyik lelőhelye anyagának tisztítása elmaradt. Szerződéses kötele-
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zettségeinknek megfelelően az 1. félévben el kell végezni a Marcali elkerülő út anyagának 
tisztítását, szekrénykataszteri rendszerű nyilvántartásba vételét.  
 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Tudományos kötetek 
 
A Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának kötete. 
 
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
 
Németh Péter Gergely:  
Ordacsehi-Major. Kelta és római telep. Kéziratban elkészült. 
Ordacsehi-Kécsimező római kori telep feldolgozása Alice M. Choyke-vel közösen (kézirat-
ban elkészült). 
Németh Péter-Somogyi Krisztina-Honti Szilvia-Molnár István: 
Régészeti kutatások Somogy megyében 2012-ben. 
Molnár István:  
A középkori talajvíz-szint változására utaló jelek a Balatonlelle-Rádpusztai Árpád-kori 
telepen (Konferencia-kötet, Fiatal középkoros régészek IV. konferenciája). 
 
4.1.3. Tudományos előadások 
 
Molnár István és Varga Máté: előadás 2013. november. Fiatal Középkoros Régészek V. 
Konferenciáján, Szentendrén.  
 
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek 
 
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások 
„Az érme két oldala” Előadás a kölyökmúzeumban, 2 alkalommal (Varga Máté) 
Rendhagyó történelemóra: Molnár István, Varga Máté 2-2 alkalom 
„Szentjakabi kirándulás” Varga Máté, Honti Szilvia, Németh Péter összesen 2 alkalom 
Régészeti feltárások Kaposvár határában.  Honti Szilvia-Somogyi Krisztina, (Múzeumi es-
ték) 
„Anyagok és technikák” tapintható történelem – rendhagyó történelemóra. Honti Szilvia 
Kiállítás vezetés és egy előadás, igény szerint, a Múzeumok éjszakáján. Honti Szilvia 
 
 
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
 
Név  napok  száma 
Honti Szilvia 15 
Németh Péter 30 
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Varga Máté 15 
Molnár István 30 
 
 
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 
 
Németh Péter, Honti Szilvia, Molnár István:  
Kis-Balaton program: Bronzkori, kelta és római leletek feldolgozása. 
M7-es program: az előkerült anyagok folyamatos rendezése, feldolgozása. 
 
Molnár István, Hajdú Ádám-Sipos Carmen: 
Lulla-Balatonendrédi út: az előkerült anyagok folyamatos rendezése, feldolgozá-
sa. 
 
Varga Máté: Somogy megyei középkori éremleletek (Konzulens: Tóth Csaba; MNM-ben 
adattári kutatás, RRM-ban érmek rendezése) 
Varga Máté – Költő László Somogy megye 10-11. századi leletei (Corpus)  
 
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
 
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
Varga Máté: Olasz középfokú (B2), államilag elismert komplex nyelvvizsga megszerzése, 
és ezzel a régész diploma megszerzése. 
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
 
Kb. 15 fő, 40 nap 
Varga Máté-Honti Szilvia-Németh Péter: szakdolgozók-doktori disszertálók segítése: Ko-
csis-Buruzs Gábor, Máté Dóra, Jáky András, Szabados Ágnes, Bognár Katalin, Újhelyi Nó-
ra tavalyról áthúzódó, további új jelentkezők várhatók.  
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 
5.1. Kiállítások 
 

Zamárdi, újabb régészeti vitrin berendezése. 
 
5.1.1. Állandó kiállítások 
 
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások 
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
 Megmentett Örökség című kiállítás rendezése. 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
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5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 
A régészeti gyűjtemény bemutatása, és beszámolás az aktuális eseményekről, folyama-
tos. 

 
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
    
 
6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 

 
MTA Régészeti Intézete és a Rippl-Rónai Múzeum közösen dolgozza fel az M7-es ás 
tások leletanyagát. Koordinátor: Honti Szilvia és Bondár Mária. 

 
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
Pályázó neve Témája Pályázott összeg 
Varga Máté Somogysárd-Kishegy, őskori lelőhely szon-

dázó kutatása 
1.200.000 

Molnár István Iharos-Temető lelőhely feltárása 700.000 
Varga Máté Fiatal középkoros régészek IV. konferenciá-

ja kötete  
1.000.000 

 
 
 
 
 
Kaposvár, 2013. január 10. 

Dr. Honti Szilvia 
régészeti osztályvezető 
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Néprajzi Osztály 
 

 
 
1. Bevezetés  
 
A néprajzi szakág az elmúlt évhez hasonlóan a gyűjtemény nyilvántartási, digitalizálási és 
revíziós munkájának a folytatását részesíti előnyben. Kiemelt feladat a tárgy- és fotóleltáro-
zás, a fotógyűjtemény revíziójának folytatása, a diatár szakmutatózása, a fotógyűjtemény 
adatállományának digitalizálása. 
A szakág az egyes gyűjteményrészeket felajánlások és gyűjtések útján igyekszik gyarapíta-
ni. Amennyiben olyan tárgy, fotó, kézirat kerül elő, vagy jut tudomásárunkra, mely hiány-
pótló, és csak vásárlás útján szerezhető meg, pályázati lehetőségeket keresve próbáljuk 
azt/azokat gyűjteménybe menteni.  
A 2011-ben Batéból Taszárra költöztetett gyűjtemény kicsomagolása, raktárra helyezése 
Salgó polcok hiánya és azok beszerelése miatt 2012-ben nem fejeződött be. Amennyiben a 
taszári raktár további kialakítását az új intézményfenntartó (Kaposvár Megyei Jogú Város 
képviselő testülete) is támogatja, és a jövőben, hosszútávon itt képzeli el a néprajzi gyűjte-
mény egy részének raktározását, akkor folytatni kell a raktárszobák kialakítását. Salgó pol-
cok vásárlását, terv szerinti beépítését a terekbe meg kell oldani, de ezzel párhuzamosan a 
nagy hőingadozás kivédését is, hogy ne menjen a hőmérséklet 10 °C fok alá, illetve 20 °C 
fok felé, mert a tárgyakat a nagy hőingadozás károsítja, visszafordíthatatlan folyamatokkal.  
A téli temperáló fűtés beindítása elengedhetetlen a gyűjteményi állomány védelme érdeké-
ben.  
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 
Stepán Kata 80 %-ban a gyűjteménykezelői, 20 %-ban a Fejezetek Somogy néprajzából 
című 2012-ben megújult állandó néprajzi kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai fel-
adatokat látja el múzeumpedagógiai végzettséggel.  
A raktári munkához külső segítséget igényel a szakmai osztály, mely a nyári időszakban 
diákmunkát is jelenthet. 
Önkéntes(k), esetleg rehabilitáción lévő munkaerők igénybevételét továbbra is tervezzük. 
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
 
3.1.3. Tervezett gyűjt ő és terepnapok száma munkatársakként 
 
Név Terepi nap száma 
Kapitány Orsolya A többi szakmai munka függvényében 
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
A gyűjteményben fel nem 
lelhető darabok, vagy a meg-

 Felajánlás, pályázat 
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lévők más típusai  
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
Adatgyűjtés, kézirat, újság-
cikk stb. 

Cca: 50 tétel Felajánlás, gyűjtés 

 
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
Digitális felvételek 200-300 db/rekord  

 
   
A munkatervi feladatok végrehajtása során fotófelvételek készülnek: 
a/ néprajzi adatgyűjtések során 
b/ szakmai rendezvényeken 
c./ a gyűjteményi részek új raktári rendben történő elhelyezése során. 
 
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
- - - 
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
   
 
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok 
 
 
3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
3.2.1. Tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes) 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Kapitány Orsolya-Stepán 
Kata 

hagyományos A többi szakmai munka 
függvényében 

Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága cca: 100 db 
 
3.2.2. Fotótári anyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Kapitány Orsolya Hagyományos/digitális A többi szakmai munkától 

függően 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 11.418 digitális felvétel 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: a többi szakmai munka függvényében. 
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3.2.3. Adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Kapitány Orsolya-Stepán 
Kata 

Hagyományos/digitális 40-50 tétel 

 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 0 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 40-50 tétel 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
Taszáron a gyűjteményi rak-
tárrészek kialakításának 
folytatása a szükséges felté-
telek biztosítása mellett. 

Kapitány Orsolya-Stepán 
Kata (fizikai segítség, diák 
munka igénylése) 

Egyéb szakmai feladatok és 
az objektív feltételek (Salgó 
polcok vásárlása, beszerelé-
se) függvényében 

Salgó polc várható költsége: 3.000.000 Ft (áfával, szereléssel) 
A diákmunka várható költsége: 220.000 (áfával) 
 
3.3.2. Revíziók  
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
Fotótár/ negatív és 
dia 

1988 A gyűjtemény-
rendezési munkáktól 
függően 

Kapitány Orsolya-
Stepán Kata 

 
 
3.3.3. Selejtezés  
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 
   
 
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
 
A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből a haszonkölcsön szerződés szerint, műkö-
dési engedéllyel rendelkező állandó kiállításokban lévő tárgyak helyszíni ellenőrzése 
(Buzsák, Balatonlelle, Karád). A haszonkölcsön szerződések meghosszabbítása, az újak 
(Lakócsa) megkötése. 
A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben kiállított tárgyak szerződés szerinti átadása 
az új fenntartónak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak.   
 
 
3.3.5. Letétek 
 
3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
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3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Megnevezés Tisztítandó / db Konzerválandó / db Restaurálandó / 

preparálandó / db 
A gyűjteményi 
anyag raktárra ren-
dezése során  kon-
zerválásra, restaurá-
lásra szoruló tárgyak 
kiválogatása, átadása 
a restaurátor szak-
embereknek. 

  .  

 
 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Tudományos kötetek 
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
4.1.3. Tudományos előadások 
 
Kapitány Orsolya igény szerint vállal tudományos előadást. 
 
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek 
 
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 
Kapitány Orsolya felkérésre ismeretterjesztő cikk írását vállalja.  
 
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások 
 
Kapitány Orsolya felkérésre ismeretterjesztő előadásokat tart. 
 
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 
  
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
Igény szerint fogadunk néprajz szakos hallgatót/hallgatókat szakmai gyakorlatra. 
Kapitány Orsolya részt vesz a néprajzos-muzeológusok éves továbbképzésén.  
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
Külső kutatókat bejelentkezés alapján hetente egy napon (hétfő) fogadunk. 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
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5.1. Kiállítások 
 
5.1.1. Állandó kiállítások 
 
A „Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagó-
gia programkínálat felelőse Stepán Kata múzeumpedagógus.  
 
2013-as év legfőbb feladatai: 
 

• A meglévő múzeumpedagógiai programok folyamatos biztosítása. („Kicsi vagyok 
én”, „Régi világ emlékére”, „Minden madár társat választ”, „Népi Kalendárium”)  

• Új múzeumpedagógiai foglalkozás összeállítása, az állandó néprajzi kiállításhoz 
kapcsolódóan. 

• A különböző korosztályok megszólítása, az állandó kiállítás népszerűsítése.   
•  A közönségkapcsolatok fokozott ápolása (folyamatos tájékoztatás, programok 

hírelése stb.). 
• A múzeum, azon belül a néprajzi kiállítás oktatási szerepének erősítése: tantárgyi 

kapcsolódás megerősítése. 
• A pedagógusokkal kialakított kapcsolatok kiszélesítése és megerősítése. 

   
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások 
 
Az időszaki kiállítás 
tervezett címe 

Helye Kísérő programok  Költsége 

Egy tárgy újjászüle-
tése/ Az 1795-ből 
származó fazekas 
céhzászló bemutatá-
sa 

Gönczi Termek/ Fő 
u. 10./ 
 
 

 
 
- Múzeumpedagógiai 
program iskolai cso-
portok részére 
(bejelentkezés alap-
ján) 
- Családi programok 
(2db) 
- Tudományos, isme-
retterjesztő előadás 
(1 db) 

500.000 Ft * 
 
95.000 Ft 

* pályázati forrásból vagy támogatásból 
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
 
A különböző médiumokkal folyamatos kapcsolattartás (online, írott, TV).   
 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
 
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 



 38 

A múzeum honlapján a szakág felületének frissítése. 
 
  
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
Kapitány Orsolya 
 
 
 
Magyarországi Táj-
házak Szövetsége 
elnöksége/  
Kapitány Orsolya- 
Dr. Balázs Kovács 
Sándor (Wosinsky 
Mór Megyei Múze-
um) 
 
 
Stepán Kata 
 
Stepán Kata-
Kapitány Orsolya 
 
Stepán Kata 
 
 
Stepán Kata-
Kapitány Orsolya 

Dél-dunántúli Tájhá-
zak Regionális Ta-
lálkozója 
 
Magyarországi Táj-
házak Szövetsége 
Országos Találkozó-
ja 
 
 
 
 
 
 
Információs nap 
 
Múzeumok Éjszakája 
 
 
Múzeumpedagógiai 
Évnyitó 
 
Múzeumok Őszi 
Fesztiválja 

Szederkény (?) 
 
 
 
Szekszárd-Decs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcali Múzeum 
 
Kaposvár 
 
 
Kaposvár 
 
 
Kaposvár 

2013. június 30. 
 
 
 
2013. október 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. március 
 
2013. június 
 
 
2013. október 
 
 
2013. okt.-nov. 

 
6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
 
Kapitány Orsolya  
- ellátja a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségében a Dél-dunántúli régió tájházai-
nak a képviseletét. Részt vesz az elnökségi üléseken, az országos találkozó szekszárdi-decsi 
szervezésében.  
- a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága megbízásából ellátja a megyére vonatkozó 
referensi feladatokat. 
 
Kapitány Orsolya tagja  
- a Magyar Néprajzi Társaságnak. Szervezett programjain lehetőség szerint részt vesz. 
- MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottságnak, melynek munkáját segíti. 
- a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak. Kapcsolatot tart a megyében élő játékkészítőkkel, 
munkájukhoz szakmai segítséget nyújt. 
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Kapitány Orsolya elnökségi tagja a Somogyi Honismereti Egyesületnek. Szakmai segítséget 
nyújt a 16. alkalommal megrendezésre kerülő megyei honismereti vetélkedőhöz és részt 
vesz a zsűri munkájában.  
 
Stepán Kata 

- tagja a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ koordinátori hálózatának. 
- Somogy megyei koordinátorként ellátja a MOKK által előírt feladatokat. 

 
 
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
Pályázó neve Témája Összeg 
Kapitány Orsolya-
Stepán Kata 

Egy tárgy megújulása 600.000 Ft 

 
Kaposvár, 2013. január 10. 
 
 
 
 
          Kapitány Orsolya               Stepán Kata 
néprajzkutató-osztályvezető    gyűjteménykezelő-múzeumpedagógus 
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Művészettörténeti Osztály 
 
 
1. Bevezetés  
 
A Rippl-Rónai Emlékház Látogatóközpont elkészültével 2013-tól kibővül az osztály eddigi 
tevékenysége. Az új épületben egy állandó és két időszakos kiállító terem van. Megvan a 
technikai feltétele a helyi információs bázis telepítésének. A korszerű múzeumlátogatói 
szolgáltatástól, az új tervezett programoktól a látogatók számának növekedését várjuk.   
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 
A szakág személyi állománya nem változott: Horváth János osztályvezető, Dr. Géger Me-
linda művészettörténészek és Sebők Szilvia adattáros.  
Január 31-től az osztályvezető, Horváth János előre láthatólag nyugdíjba vonul. Pótlása az 
osztályra háruló, kibővült művészettörténészi és kiállítás rendezési munkák mennyisége 
miatt elengedhetetlen. 
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
 
Pályázatok készítésével tervezünk gyarapodást a kortárs képző- és iparművészek alkotásai-
ból. 
 
3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések 
3.1.2. Egyéb terepmunkák 
3.1.3. Tervezett gyűjt ő és terepnapok száma munkatársakként 
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 

Tárgyfajták 
megnevezés Darab- 

szám 
Megszerzés 
módja 

Vételár 

Jovián György  1 pályázat 1.300.000 Ft 
feLugossy László  5 pályázat 800.000 Ft 
Sipos Balázs  1 pályázat 200.000 Ft 
Szücs Attila  1 pályázat 500.000 Ft 
 
A fenti gyarapodási tételek tavalyi évről áthúzódó nyertes pályázatok. Lebonyolításuk idén 
esedékes. 
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
 
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
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Tárgy típus Mennyiség Forrás 
A kiállításokhoz és pályáza-
tokhoz kapcsolódó reproduk-
ciók 

50 db Saját készítésű dokumentáció 

   
 
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás 
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok 
  
Jovián György: Szép új világ című képe, olaj, vászon 
 
3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes) 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Géger Melinda hagyományos 4 
 
A képzőművészeti gyűjtemény számítógépes felvitele teljes. Az eddigi adatfelvitelünk to-
vábbi munkálatok esetére használhatatlan, mert lekérdező programmal nem rendelkezünk.  
 
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Sebők Szilvia hagyományos 200 db 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 
 
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Sebők Szilvia hagyományos 81 db 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
 
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
Bárdudvarnoki üveggyűjte-
mény elraktározása az osztá-
lyon 

Géger Melinda 
Sebők Szilvia 

270 db 



 43 

 
 
3.3.2. Revíziók  
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
 
 
3.3.3. Selejtezés  
 
Nem tervezünk selejtezést. 
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 
   
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
 
Párizs, a Bohémek című kiállításra 1 db Kunffy kép. Katalógusban szerepelt. 
Párizs, Allegro Barbaro, Bartók és a magyar avantgarde, Musée D’Orsay, 5 db kép 
 
3.3.5. Letétek 
 
Letétként átvett, kölcsönkért Rippl-Rónai képek vannak három magángyűjteményből (dr. 
Martyn Mária, dr. Gegesi-Kiss József, Godány Gyula) a Rippl-Rónai Emlékházban. 
 
Letétbe adott képek és bútorok: 
A Somogy Megyei Önkormányzatnál 20 db bútor, 11 db festmény és 2 db szobor.  
A Somogyvári Kastélyban 1 db kép. 
Kaposvár Város Polgármesteri Hivatalában 1 db kép. 
A Somogy Megyei Kormányhivatalban (volt Megyeháza), Csokonai u. 3. sz. 6 db kép. 
Somogy Megyei Bíróságnál 15 db kép. 
 
3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
 
3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Megnevezés Tisztított / db Konzerválandó / db Restaurálandó / 

preparálandó / db 
Bárdudvarnoki üve-
gek 

30 db   

 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
Tervezett kiadványok: 

 
 
             Feladat 
  (a mű megnevezése) 

 
         Témavezető 

 
Résztvevők 
(melyik osz-

 
    Határidő 

 

Költség 
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tály) 

Somogyi művészeti lexi-
kon  

Horváth János 
Dr. Géger Melinda 

 2014. decem-
ber 10. 

  
 

 
 1. 

 
Szerkesztés 

Horváth János    
 

 
 4. 

 
Kutatás, adatgyűjtés 

Horváth János  
Dr. Géger Melinda 

   

 
 5. 

 
 Egyéb illusztráció 
elkészítése 

190 db színes repro-
dukció fotózása 

   

 
 6. 

Szerkesztett 
kézirat elkészítése 

 
Horváth János 
Dr. Géger Melinda 

 2014. aug. 31.  

 
 7. 

 
Technikai szerkesz-
tés 

 Matucza Ferenc 2014. nov.. 
30. 

 

 
 8. 

 
Tervezett megjelenés 
(kiadóval) 
 

 Rippl-Rónai 
Múzeum 

2014. decem-
ber 30. 

5.000.000,
- Ft (azaz, 
5 millió 
forint) 

 
 
             Feladat 
  (a mű megnevezése) 

 
         Témavezető 

 
Résztvevők 
(melyik osz-
tály) 

 
    Határidő 

 

Költség 

Transzparencia  Dr. Géger Melinda  2013.  
Január 30. 

  
 

 
 1. 

 
Szerkesztés 

Dr. Géger Melinda    
 

 
 4. 

 
Kutatás, adatgyűjtés 

Dr. Géger Melinda    

 
 5. 

 
 Egyéb illusztráció 
elkészítése 

21 db színes repro-
dukció fotózása 

   

 
 6. 

Szerkesztett 
kézirat elkészítése 

 
Dr. Géger Melinda 

 2013. január 
10. 

 

 
 7. 

 
Technikai szerkesz-
tés 

 Horváth Bálint 2013. január 
10. 
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 8. 

 
Tervezett megjelenés 
(kiadóval) 
 

 Rippl-Rónai 
Múzeum 

2013. január 
30. 

500.000,- 
Ft (azaz, 5 
százezer 
forint) 

 
 
             Feladat 
  (a mű megnevezése) 

 
         Témavezető 

 
Résztvevők 
(melyik osz-
tály) 

 
    Határidő 

 

Költség 

Rippl- Rónai és az 
Andrássy ebédlő  

Horváth János  2013.  
augusztus 10. 

  
 

 
 1. 

 
Szerkesztés 

Horváth János    
 

 
 4. 

 
Kutatás, adatgyűjtés 

Horváth János    

 
 5. 

 
 Egyéb illusztráció 
elkészítése 

21 db színes repro-
dukció fotózása 

   

 
 6. 

Szerkesztett 
kézirat elkészítése 

 
Horváth János 

 2014. aug. 31.  

 
 7. 

 
Technikai szerkesz-
tés 

  2014. nov. 30.  

 
 8. 

 
Tervezett megjelenés 
(kiadóval) 
 

 Rippl-Rónai 
Múzeum 

2013. január 
30. 

500.000,- 
Ft (azaz, 5 
százezer 
forint) 

 
4.1.1. Tudományos kötetek 
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
4.1.3. Tudományos előadások 
  
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Ismeretterjesztő kötetek 
 
4.1.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 Dr. Géger Melinda: Szabados János művészete 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő előadások 
 Dr. Géger Melinda: kortárs magyar művészetről 4 előadásból álló sorozat 
 Marcali Kulturális Központ 
  
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
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4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 
 
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
 
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 
5.1. Időszakos kiállítások 
 
1. Rippl-Rónai József világa régi fényképeken   
   február 4. – április 30.  
  Róma-Villa Látogatóközpont (jelenleg már álló kiállítás) 
 
2. Festők Városa    -      Rippl-Rónai rajzai .  

Válogatás a múzeum gyűjteményéből 
         május 25. - november 30.  

Róma-Villa Látogatóközpont, bal oldali nagy teremben 
Meghívó + szállítás:    50.000 Ft 
NKA pályázatból   150.000 Ft  

 
3. Festők Városa    -      Rippl-Rónai és az Andrássy ebédlő 
         május 25. - november 30.  

Róma-Villa Látogatóközpont, jobb oldali osztott teremben 
Meghívó + szállítás:    70.000 Ft 
NKA pályázatból   400.000 Ft 

.  
4. A bárdudvarnoki kortárs üvegművészeti gyűjtemény. 
    Múzeumi Hónapra: 2013. október 15. – 2014. január 31.  

Róma-Villa Látogatóközpont alsó aulában  
A Művészettörténeti Osztály saját 4 db vitrinében. 

 
5. TRANSZPARENCIA – modern üvegművészek kiállítása 

Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos Balázs üvegplasztikái 
  január 30. - április 14.  
      Gönczi-termek 

NKA pályázatból 
 
6. Kaposvár képzőművészeinek 2013. évi csoportkiállítása a Festők Városán 
     A Rotary-Klub által szponzorálva – 
  május 24. - június 25. 

Régi Vaszary Képtár 
 
7. Szabados János festőművész 

2013. november 6. - 2014. január 31.   
       Gönczi-termek  
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Meghívó + szállítás:    50.000 Ft 
 
2013. évi rendezvények, előadások 
 
Múzeumi esték előadásai: 
 
Festők Városa idején, május 25-én 

1. Horváth János Milán: Rippl-Rónai József iparművészeti alkotásai – az Andrássy 
ebédlő, helyszín a  Róma Villa Látogatóközpont 

 
Múzeumok Őszi Fesztiválja idején 

2. Dr. Géger Melinda: A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény nemzetközi vonatkozásai – 
helyszín a Fő u. 10. II. emelet állandó kiállítása Rippl-Rónai Ödön gyűjteményben. 

 
 
ÁLLANDÓ kiállítás: Róma Villa Látogatóközpont:  
 
Megvalósult a Rippl-Rónai Emlékház modern kor igényeihez igazodó látogathatóságának, 
bemutathatóságának biztosítása,infrastrukturális fejlesztése. 

 
Festők Városa kiemelt program keretében: 
  
Rippl-Rónai: Az Andrássy ebédlő bútorai – állandó kiállítás 
 

Bemutatjuk Rippl-Rónai háborúban megsemmisült, nevezetes, csak szakmai körökben is-
mert bútoregyüttesét, az Andrássy-ebédlőt. A meglévő fotók és dokumentumok alapján re-
konstruáltuk a modern magyar bútorművészet első, mintaadó darabjait: nagy tálaló, kis tála-
ló, ovális asztal, 10 db szék. Ezzel rendeztük be az új létesítmény tárgyalótermét. 

Ebben az évben további rekonstrukciók következnek. 
 
A Kaposvár MJV Önkormányzata által pályázott és már elnyert „kerékpár útvonal kiépítés” 
címen a Róma-Villa pihenőállomásra fordítandó pénzből elkészül az Andrássy-ebédlő 
üvegablaka, üveg mennyezete, az Andrássy-ebédlő kandallója és a hozzátartozó a Rippl-
Rónai József: „Pirosruhás nő” című gobelin kép textil szövésű másolata Horváth János 
szakértői koordinálása alapján.  
 
 
Kapcsolódó kiállítás: Grafikai tervek az Andrássy-ebédlőhöz május 26.- július 10. 
A kiállítás költsége: 60.000 Ft 
 

 
5.1.2. Vándorkiállítások 
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
TÁRLATVEZETÉSEK: 
 
 Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés 
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Horváth János alapján 
Dr. Géger Melinda Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés 

alapján 
 
2. Média és szakmai kapcsolatok 
 
Nyilatkozatok a különböző médiumokban a megrendezett időszakos kiállításainkról. 
A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben: 
 

Horváth János: 

- szakfelügyeleti jellegű tanácsadó a Siófoki Múzeumnál 
- tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének  
- a Somogyi Alkotóművészek Egyesületének 
- a Somogyi Múzeumi Egyesületnek 
- tagja a Zichy Mihály alapítvány kuratóriumának  
- publikációkat készít kiállítási és művészettörténeti témákról kulturális folyóiratok részé-

re 
 
Dr. Géger Melinda: 
    
-       képzőművészeti kiállítások zsűrizése 
-      a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának 

      és választmányának tagja,  
- a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának       

vezetőségi tagja 
-      a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány kurátora és titkáraként:  

gyűjteményfejlesztési pályázatok benyújtása 
- igazságügyi szakértőként a Dél-Dunántúli Igazságügyi Szakértői Kamara tagja  
- a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában modern művészetet  
 tanít  
- publikációkat készít kiállítási és művészettörténeti témákról kulturális folyóiratok 

részére 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
 
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
    
 
6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
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6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
Pályázó neve Témája Pályázott összeg 
   
 
 
 
 
Kaposvár, 2013. január 15. 

 

Horváth János s.k. 

                  művészettörténeti osztályvezető 
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Történeti Osztály 
 

 
 

1. Bevezetés  
 
A mindezidáig szakmailag felügyeletünk alatt álló vidéki somogyi kiállítóhelyek fenn-
tartói 2013. január 1-jétől a helyi önkormányzatok (Balatonszárszó, Nikla, Újvárfalva) 
lesznek, maga „a” Somogy megyei múzeum pedig Kaposvár MJV fenntartásába kerül. 
Ezek a változások szakmai téren nem csökkentik feladatainkat. A vidéki kiállítóhelyek 
szakmai felügyelete, ellenőrzése továbbra is feladatunk marad, a volt megyei hálózati 
központ esetében sem érinti szakmai feladatainkat a „fenntartó” változása. 
 
Kiindulópontként a 2012-es év kondícióival (elhelyezési, személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételek biztosította körülményekkel) számolunk, bár a 2012-es év folyamán is sok volt 
a bizonytalanság. Mindezt a 2011-ben zajló gyűjtemény- és munkahely költöztetés kiha-
tásai tetőzik. A költözés ténye önmagában generálja a teendők körét: a rendrakást, a re-
víziót, a szükség szerinti restauráltatást, stb. Bár a jelenlegi műtárgykörnyezet szakmai 
szempontból számos hiányosságot mutat, a gyűjteményrendezés, az állagvédelem fel-
adataink között továbbra is az első helyen áll. (A jelenlegi körülmények között pedig 
évekig elhúzódó feladat lesz.)  Az előttünk tornyosuló munka mennyisége miatt tehát 
rangsorolnunk kell a teendők körét. 
 
2013-ban a gyűjteménycsoportok közül a textilgyűjtemény, azon belül pedig a zászló-
anyag rendezését, feldolgozását helyezzük előtérbe. Többek között azért, mert ez az 
egyik legteljesebb és legféltettebb gyűjtemény együttesünk. Másrészt azért, mert az 
anyag katalógus szintű feldolgozásának előkészítéséhez textilrestaurátorunk, Marton 
Klára szaktudására feltétlenül szükségünk van. A munka tervezésével kolléganőnk 
nyugdíjba vonulásának közelsége miatt – úgyszólván – az utolsó pillanatban vagyunk.   

 
Feladataink sorában ugyancsak fontosnak tartjuk a már megkezdett gyűjtemény-
feldolgozások (államfői kitüntetések verifikációja, gyászjelentések adatbázisa, plakát-
anyag szaknyilvántartása, stb.) folytatását, hiszen az ezekre épülő tudományos és isme-
retterjesztő feldolgozások elkészítése a cél. 

 
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 
A Történeti Osztályon személyi, szervezeti változás – tudomásunk szerint - nem várható. 
A szakág feladatait az előző évivel azonos kollektíva – Gyurákovics Norbert mérnök, mű-
szaki muzeológus, Nagy-Tóth Mária irodalomtörténész muzeológus, Somogyvári Lászlóné 
gyűjteménykezelő és adattáros, Horváth Szilvia történész-muzeológus-igazgatóhelyettes, 
valamint dr. Varga Éva történész-muzeológus, osztályvezető – látja el. 
 
Ami a jelenlegi szakmai munkavégzés személyi feltételeit illeti, a szakképzett fényképész 
munkáját immár második éve kénytelen nélkülözni a szakma. (A Rácz kiállítás fotóztatását 
2011-12-ben pályázati pénzből még Vígh István képszerkesztő és fotóriporter megbízásával 
oldottuk meg. A Losonczi gyűjtemény prezentációhoz szükséges felvételeinek elkészítését 
2012-ben Részint Gyurákovics Norbert végezte, majd Szíva László technikus, gépkocsive-
zető kapta feladatul.) A jó minőségű fénykép nem csak kiadványok (nyomdai, továbbá hon-
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lap, prezentáció, kutatószolgálat), kiállítások, rendezvények nélkülözhetetlen kelléke, a 
színvonalas fényképre szükség van a hétköznapi munkavégzés során is. Amennyiben a fotó-
zásban magunkra kell hagyatkoznunk, profizmust nélkülöző vegyes színvonalú próbálkozá-
saink – minden bizonnyal – időigényes feladatnak bizonyulnak majd. 
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
 
Gyűjteménygyarapítást kiegészítő jelleggel, elsősorban Kaposvár történetére vonatkozóan 
tervezünk. Anyagi források hiányában műtárgyaink gyarapítása egyre kevésbé lehet tervsze-
rű. Évről évre látható, hogy a műtárgyállomány gyarapodásának alapvető forrása az ajándé-
kozás. Lehetőség szerint fényképész hagyatékok, várostörténeti dokumentumok (a város 
140 éves történetével kapcsolatos rendezvények adta terepen), valamint helyi kortárs iro-
dalmi értékek megszerzésére törekszünk. A Somogyi Hírlap archívumából kapott sajtófotó-
kat adattári anyaggal egészítjük ki. Nyertes pályázatunk (NKA) biztosította forrásból egy 
magyar női díszruha megvásárlását tervezzük. (hi: 2013. március 1.) 
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
műszaki, textil, egyéb kb. 39 db ajándék 
   
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
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3.1.4.6. Dokumentumgyűjtemény gyarapodása 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
   
   
 
 
3.1.4.7.Filmanyag gyarapodása 
 
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
   
   
 
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgyegyüttesek, ill. darabok 
 
3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
Az újkortörténeti gyűjtemény szaknyilvántartása hagyományos leltárkönyvek vezetésével és 
számítógépes segédletek készítésével zajlik.  
 
Elsődleges feladat a gyűjteménygyarapítás során beérkezett anyag szakleltárba vétele. (Gya-
rapodási napló.) 
Végzi: a szakág minden dolgozója (hi.: a beérkezés ideje) 
 
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Gyurákovics Norbert, 
Varga Éva (államfői kitünte-
tések) 

számítógépes 50 rec 

Varga Éva, Somogyvári 
Lászlóné, Marton Klára, 
Gyurákovics Norbert, Nagy-
Tóth Mária (Textilgyűjte-
mény leltározatlan darabjai) 

hagyományos 50 db 

 
Hi.: az év első felében a textilgyűjteménnyel, a másodikban a kitüntetésekkel foglalkozunk. 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: Minden beérkezett tárgy alapleltárba (gyarapo-
dási naplóba) kerül, nyilvántartás nélküli tárgyunk nincs. 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 50 rec és 50 db 
 
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Dr. Varga Éva,  
Gyurákovics Norbert (adat-
bázis építése) 

számítógépes 500 rec 

Dr. Varga Éva (1990-es évek hagyományos 50 db 
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sajtófotói szaknyilvántartá-
sának elkezdése) 
 
Hi.: 2013. második félév során 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 88.336 db pozitív, 152.681 db negatív az egye-
dileg nem nyilvántartott (ezek szekrénykataszterben vannak) 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 50 db és 500 rec 
 
3.2.3. Adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Somogyvári Lászlóné (1990-
es évek sajtófotó anyagának 
adattára) 

Hagyományos és számítógé-
pes 

50 db és 50 rec 

 
Hi.: az év második fele 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 65.903 p+5ifm (egyedileg nem nyilvántartott) 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 50 db és 50 rec 
 
 3.2.4. Könyvanyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Somogyvári Lászlóné (a 
könyvrevízióval összefüg-
gésben) 

Hagyományos és számítógé-
pes 

25 db 

 
Hi.: az év második fele 
Becsült, nem nyilvántartott anyag nagysága: 366 db 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 25 db 
 
3.2.5. Dokumentumanyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Nagy-Tóth Mária (gyászjelen-
tés-gyűjtemény revíziójával 
összefüggésben, befejező sza-
kasz) 

Számítógépes 360 db 

Gyurákovics Norbert (Plakát-
gyűjtemény sport tematika 
feldolgozásának megkezdése) 

Hagyományos 100 db 

 
Hi.: A gyászjelentés-gyűjtemény  nyilvántartása az év első felében, a tervezett plakátanyagé 
pedig augusztus 31-ig készül el. 
Egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: 20.860 db 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 360 rec 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
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Fotótárunk adatbázisának építéséhez szkenneléssel folytatódik a gyűjtemény digitalizálása. 
(300 db) 
Hi.: 2013. december 31. 
Végzi: Somogyvári Lászlóné 
 
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
A „Sors és sanzon” című 
időszaki kiállítás anyagát 
bontás után a taszári 20-as, 
illetve a Fő u. 101. épület 
raktáraiban helyezzük el. 
 

dr. Varga Éva 
Somogyvári Lászlóné 
Gyurákovics Norbert 

672 db 

Államfői kitüntetések 
(verifikáció, szakleltározás, 
adatbázisépítés, restaurálta-
tás, fotóztatás, revízió folyta-
tása) Az anyagot erre az idő-
re a Kaposvár Fő u. 101. sz. 
alatt a tároljuk. A kitünteté-
sek biztonságos elhelyezését 
anyagok átcsoportosításával 
a 120. sz. szoba irodai szek-
rényének zárhatóvá tételével 
próbáljuk megoldani. 
 

Gyurákovics Norbert 
dr. Varga Éva 
Büchler Tamás 

50 db 

A gyűjteményi rend újraala-
kítását a textilgyűjtemény 
kicsomagolásával kezdjük. 
Az anyag rendezését revízi-
óval, a leltározatlan textíliák 
beleltározásával kapcsoljuk 
össze. Különleges figyelmet 
kell fordítanunk a zászlókra, 
melyeket a könnyebb kezel-
hetőség és a feldolgozás ér-
dekében elpakolás előtt cél-
szerű jó minőségben lefotóz-
tatnunk, s ezzel egyúttal az 
anyag katalogizálását, adat-
bázisát előkészítenünk. 
 

Az osztály minden dolgozója 
és Marton Klára restaurátor 

kb. 500 db 

Az iskolatörténettel kapcso-
latos könyvek kipakolásával 
raktárrendezés veszi kezdetét 
a könyvgyűjteményben is. 
 

Somogyvári Lászlóné 
Nagy-Tóth Mária 

kb. 500 db 

Taszáron, a 6-os épületben a 
tárgyak tisztításával a tech-

dr. Varga Éva 
Somogyvári Lászlóné 

185 db 
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nikatörténeti gyűjtemény 
rendezésére kerül sor. A 
munkát revízióval kapcsol-
juk össze. A polcokra helye-
zett tárgyak por elleni vé-
delme agrofátyol fólia al-
kalmazásával oldható meg. 
 

Gyurákovics Norbert, továb-
bá a restaurátor csoport 
munkatársai 

 
 
3.3.2. Revíziók  
 
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
Gyászjelentés  

360 db 
Nagy-Tóth Mária, 
Somogyvári Lászlóné 

Textilgyűjtemény  
500 db 

Somogyvári Lászlóné, 
Varga Éva 

államfői kitüntetések 
2007. május 50 db 

Gyurákovics Norbert, 
dr. Varga Éva 

Műszaki, technikatör-
téneti anyag (Taszári 
raktár 6. épület) 

 185 db 
Gyurákovics Norbert, 
Somogyvári Lászlóné, 
dr. Varga Éva 

Fotógyűjtemény 
(folytatás) 

 800 db 
Gyurákovics Norbert, 
dr. Varga Éva 

Adattár (Tudományos 
munkák) 

 
0,625 ifm (5 db kis 
levéltári doboz)  

Nagy-Tóth Mária, 
Somogyvári Lászlóné 

Plakátgyűjtemény 
(közművelődési tema-
tika) 

 200 db 
Dr. Varga Éva 
Somogyvári Lászlóné 

 
3.3.3. Selejtezés  
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 
   
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
 
1956-os, Több mondat a zsarnokságról – Plakát és történelem című kiállításunk meghosz-
szabbításához megújítjuk kölcsönzési szerződéseinket a magángyűjtőkkel. 
  
MNL SML „B űnök és bűnhődések” című folyosótárlatához tárgyakat, archív fotókat adunk 
kölcsön. A kiállítás 2013. január 10-én nyílik. Kölcsönzési határidő: 2013. augusztus 31. 
 
Az igényekhez alkalmazkodva kölcsönözzük, illetve vándoroltatjuk a Sors és sanzon – Rácz 
Vali emlékeiből című kiállításunkat. 
 
3.3.5. Letétek 
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3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
 
Restauráltatási tervünket egy jövőbeni kiállítási anyag előkészítése, a különösen veszélyez-
tetett tárgyak állagmegóvása, a kutatók által gyakran keresett és használt anyag védelme, az 
elkezdett tárgyegyüttesek restauráltatásának folytatása, a kicsomagoláskor tapasztalt állapot 
határozza meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a 2011-es költözéssel kialakult raktárhelyzet 
miatt a restaurált tárgyakat egyre nehezebb, időnként lehetetlen biztonságosan elhelyeznünk 
 
3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
 
Megnevezés Tisztított / db Konzerválandó / db Restaurálandó / 

preparálandó / db 
államfői kitüntetések, 
cukrászati öntőfor-
mák, technikatörténeti 
anyag tisztítása 
Taszáron 

50 + 25 + 300 db kb. 30 db 1* 

*sikeres pályázat esetén kezdetét veheti az 1908-as női vizit-ruha restauráltatása.  
 
 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
Folytatódik az államfői kitüntetések verifikációja, feldolgozása. (2. ütem) 
Végzi: Dr. Varga Éva, Gyurákovics Norbert 
Hi.: 2013. december 31. 
 
Dr. Torbágyi Melinda szerkesztő felkérésére Érdem és protokoll. Államfői kitüntetések a 
Somogy megyei múzeumban címmel tanulmány készül a Numizmatikai Közlöny számára.  
Készíti: dr. Varga Éva; Mellékletek: Gyurákovics Norbert  
Hi.: 2013. február 28. 
 
Hosszabb távú célunk a zászlógyűjtemény adatbázisának elkészítése, kiadvány (katalógus) 
előkészítésére alkalmas, színes, digitális fotókkal ellátott változatban (A profi fényképész 
alkalmazásának lehetősége a tervezésben meghaladja a szakmai osztály kompetenciáját.) 
Az év első felében 123 db tárgy leírása készül el. 
Végzi: dr. Varga Éva, Somogyvári Lászlóné, Marton Klára, Gyurákovics Norbert 
 
Nagy-Tóth Mária 2006 óta a „Gyógyítás a kora újkori Magyarországon” tematikában PhD 
kutatásokat folytat. 2013-ban a Patikaszerek és áraik a Batthyány udvarban a XVII. század-
ban címmel készít tanulmányt, amely előreláthatólag az Orvostörténeti Közleményekben 
jelenik meg az év folyamán. 
 
Kezdetét veszi sporttörténeti anyagaink (zászló, plakát) feldolgozása. 
Végzi: Gyurákovics Norbert 
Hi.: 2013. augusztus 31.  
 
Horváth Szilvia: Iordanes Romana. (De summa temporum vel origine actibusque gentis 

Romanorum). A rómaiak eredete és tettei. Közreadja: Horváth Szilvia 
 (A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával.) (kész kézirat) 
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Előkészületben:  
Anonymus Valesianus: Pars Posterior. Fordítás és magyarázat. Ford.: Kovács Tamás. A 
jegyzeteket írta: Horváth Szilvia.   
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Tudományos kötetek  
 
Üdvözlet Somogyból … 
(A kötet kiadásra elő van készítve, csak a képjegyzék, a fülszöveg angol és német fordítása 
hiányzik. Készítette: Varga Éva, Gyurákovics Norbert 
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
 
Érdem és protokoll – Államfői kitüntetések a Somogy megyei múzeumban. Numizmatikai 
Közlöny 
Készíti: Varga Éva, Gyurákovics Norbert 
 
Patikaszerek és áraik a Batthyány udvarban a XVII. században 
Orvostörténeti Közlemények 
Készíti: Nagy-Tóth Mária 
 
4.1.3. Tudományos előadások 
 
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek  
 
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások 
 
Érdem és protokoll – Államfői kitüntetések a Somogy megyei múzeumban címmel 2012-
ben készült tudományos előadás átalakításával két, prezentációval színesített, látványos elő-
adást ajánlunk a szervezők figyelmébe a Múzeumok Éjszakája rendezvényre „Csillaghullás” 
címmel. Az egyik Losonczi Pál nevéhez kötődő gyűjteményt az elnök életrajza tükrében 
mutatja be, a másik egyes államfői kitüntetések ismertetésével a muzeológusi munkáról 
szól. 
Készíti: Varga Éva, Gyurákovics Norbert 
 
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
 
258/2011. (XII. 7.) sz. kormányrendelet szerint 
 
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 
 
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
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Osztályunk munkatársai az országos szakmai egyesület (MAMUTT), illetve a PIM szerve-
zésében – lehetőség szerint – évi rendszerességgel részt vesznek a szakági továbbképzése-
ken, illetve a szokásos évi két szakmai napon. 
 
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
 
Nagy-Tóth Mária 2006 óta a „Gyógyítás a kora újkori Magyarországon” tematikában PhD 
kutatásokat folytat. 
  
Horváth Szilvia 2002 óta „Késő-római történetírás – Iordanes” tematikában PhD kutatásokat 
folytat.  
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
 
Az eddigi gyakorlat kb. évi 30-35 fő volt. A 2011-es költözés miatt kutatókat fogadni, illet-
ve a kutatói kérelmeket teljesíteni csak korlátozottan áll módunkban.  
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 
5.1. Kiállítások 
 
5.1.1. Állandó kiállítások 
 
Kölcsönzési szerződések megújításával meghosszabbításra kerül a „Több mondat a zsarnok-
ságról – Plakát és történelem” című 1956-ról szóló időszaki kiállításunk. 
Végzi: dr. Varga Éva 
 
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások 
 
2013. első hónapjaiban bontásra kerül a „Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből” című kiál-
lítás, amelyet igény szerint vándoroltatunk.  
Végzi: Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné, dr. Varga Éva 
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
A múzeum vezetőinek elképzeléseivel egyeztetve vendégkiállítást fogadunk. 
(hi.: 2013. második fele)  
Egyeztetés szükséges a kiállítási anyag hozzáférhetősége függvényében a bemutatás lehet-
séges helyéről, az előkészítés helyigényéről, a felmerülő költségekről (szállítás, megnyitó, 
PR- költség) Nagykanizsa  
Végzi: Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné, dr. Varga Éva 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
 
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 
Szakterületünk honlapja az alábbi tematikával egészül ki 
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- Gyászjelentés gyűjtemény adatbázisa (cél: családfakutatás) 
Készíti: Nagy-Tóth Mária 
- A megújult balatonszárszói József Attila és a göllei Fekete István emlékkiállítás nép-

szerű összefoglalója, ismertetője 
Készíti: Nagy-Tóth Mária 
- A 2011-12-es év szakági történéseinek összefoglalója  
Készíti: dr. Varga Éva, Gyurákovics Norbert 

 
A technikai kivitelezést végzi: Gyurákovics Norbert, Horváth Péter 
Hi.: 2012. első fele 
 
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
A szakág közművelődési tevékenysége hagyományosan a meglévő kiállításainkra, a honlap-
ra és a helyi egyetem fotográfus, illetve múzeumpedagógia szakos hallgatóinak képzésére 
koncentrál.  
 
A múzeumi „Hosszú éjszaka”, illetve akár az őszi fesztivál programjaira is alkalmas „Csil-
laghullás” címmel az államfői kitüntetéseket ismertető előadás, amelyet Gyurákovics Nor-
bert és dr. Varga Éva készített el. Ezekre a rendezvényekre múzeumpedagógusainknak 
ajánljuk a göllei Fekete István kiállítás játékos ismertetését is. 
 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
    
 



 61 

6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
 
Gyűjteményünk a kutatók rendelkezésére áll. Ingyenes adatszolgáltatással, kölcsönzéssel 
továbbra is együttműködünk a somogyi és az országos közgyűjteményekkel. 
 
A viszonosság elve alapján jó kapcsolatot ápolunk a magángyűjtőkkel.  
 
Részt veszünk a PAB, a Pulszky Társaság, valamint a MAMUTT munkájában. 
 
Szakmai programokon, konferenciákon képviseljük intézményünket előadóként és hallgató-
ként egyaránt. 
 
 
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
PAB-, Pulszky Társaság-, MAMÚTT-tagság 
Ókortudományi Társaság, Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozata  
 
 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
A pályázó neve A pályázat témája A pályázott összeg 

Dr. Varga Éva 
1908-as női vizit-ruha resta-
uráltatása 

felmérés alatt 
cca: 1.000 e Ft 

Nagy-Tóth Mária 
A SMMI történeti plakát-
gyűjteményének digitalizálá-
sa 

1.600 e Ft 

Gyurákovics Norbert 

2 db tízfiókos (97 x 71 x 83 
cm) 1 db ötfiókos 
(132x96x45 cm) lemezszek-
rény megvásárlása 

felmérés alatt 
tízfiókos: 510 e Ft/db + Áfa 
ötfiókos: 303 e Ft/db + Áfa 
 

Gyurákovics Norbert 
Textiltároló szekrények ké-
szíttetése 

felmérés alatt 

* NKA pályázati lehetőség függvényében 
 
Ezek a pontok főleg a csoportoknak szólnak 
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10. Múzeumi hálózat 
 

Szakfelügyeletet gyakorlunk és szakmai segítséget nyújtunk a fenntartóváltozás következté-
ben a volt megyei múzeumhálózatból kivált, történeti, irodalomtörténeti kiállítóhelyeknek, 
helytörténeti gyűjteményeknek. Kölcsönzött kiállítási anyagaink állapotát évente figyelem-
mel kísérjük. 

 
 
 
Kaposvár, 2013. január 4. 
 
 
 
        Dr. Varga Éva 
              történész-muzeológus 
         osztályvezető 
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Közművelődési osztály 

 
 
1. Bevezetés  
 
A munkatervben szereplő feladatok megvalósíthatósága nagymértékben függ az intézményt 
érintő változásoktól, a pályázati lehetőségektől. A változások miatt a közművelődési osztály 
két fő terület feladatait látja el.  Ezek a múzeumpedagógia és a múzeumi közművelődés, 
illetve a közönségkapcsolatok, médiafigyelés, reklámszervezés. A korábbi évektől eltérően 
a megyei közművelődés szervezésének feladata a 2013-as évtől a Nemzeti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Intézethez tartozik. A legjelentősebb programok a múzeumi közműve-
lődés szempontjából a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amelyek fon-
tosak a múzeum társadalmi beágyazottságának megtartása érdekében. A múzeumpedagógiai 
tevékenység jól kiegészíti a formális oktatást, megteremti a kulcskompetenciák fejlesztési 
lehetőségeit, egy-egy témában részletesebb feldolgozást tesz lehetővé, a kiállításokat és az 
oktatótermeket használatba véve. A nyertes TIOP és TÁMOP pályázatok egyben szükséges-
sé teszik a vállalt monitoring mutatók teljesítését. 
Az intézmény könyvgyűjteményi tevékenysége is ehhez az osztályhoz kapcsolódik.  
A 2012-es év folyamán a gyűjtemény elhelyezése megoldódott.  
Tervek szerint 2013. január elején megkezdődik a könyvtári dokumentumok állományellen-
őrzése, leltározása. A munkát sajnos csak egy fő segítségével, napi négy órában tudjuk vé-
gezni, ezért előreláthatólag, az állomány nagysága miatt is az ellenőrzés egész évben el fog 
tartani. Mellette folyamatosan bővítjük a számítógépes nyilvántartást, dolgozzuk fel az 
újonnan beérkező dokumentumokat, ápoljuk cserekapcsolatainkat, segítjük a látogatók 
munkáját.  
 

1. Személyi-szervezeti változások 

Az osztály jelenlegi létszáma 4 fő, akik a munkaügyi központ TÁMOP 1.1.2 programja ke-
retében határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak. Ebből jelenleg két fő könyvgyűjte-
ményi dolgozó. A szerződések lejártát követően a továbbfoglalkoztatás határideje, időtarta-
ma bizonytalan. 
 
3. Tervezett gyűjteményi munka 
 
3.1. Gyűjteménygyarapítás 
3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések 
 
Feltárás hely-
színe 

Témavezető Feltárt terület Forrás Megjegyzés 

     
     
 
3.1.2. Egyéb terepmunkák 
 
Feltárás hely- Témavezető Feltárt terület Forrás Megjegyzés 
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színe 
     
     
 
3.1.3. Tervezett gyűjt ő és terepnapok száma munkatársakként 
 
Név Terepi nap száma 
  
 
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítások  
 
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.2. Adattári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
dokumentum 20 Saját, gyűjtött 
   
 
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
dokumentum 50 saját 
   
 
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás 
 
Tárgy típus Mennyiség Forrás 
   
   
 
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka 
  
Tárgy típus Mennyiség Megszerzés módja 
Könyv-periodika 20 megrendelés (Kello) 
Könyv-periodika 687 Csere - ajándék 
   
 
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok 
 
 
3.2. Tervezett nyilvántartás  
 
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes) 
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Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
   
 
 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 
 
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása 
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Borzavári Balázs,  
Csáki Dóra 

számítógépes 50 db 

 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 50 
 
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása  
 
Leltározó neve Leltározás módja Darabszám 
Borzavári Balázs,  
Csáki Dóra 

számítógépes 20 db 

 
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága:  
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 20 
 
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés 
 
3.3.1. Gyűjteményrendezés  
 
Gyűjtemény típusa Munkatárs neve Darabszám 
   
 
 
3.3.2. Revíziók  
 
Gyűjtemény típusa Utolsó revízió éve Darabszám Munkatárs neve 
    
 
 
3.3.3. Selejtezés  
 
Tárgy neve Selejtezés oka Darabszám 
   
 
 
3.3.4. Kölcsönzések  
 
 
3.3.5. Letétek 
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3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
 
 
 
 
3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Megnevezés Tisztított / db Konzerválandó / db Restaurálandó / 

preparálandó / db 
    
 
 
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység 
 
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások 
 
4.1.1. Tudományos kötetek 
 
4.1.2. Tudományos cikkek 
 
4.1.3. Tudományos előadások 
 
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások 
 
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek 
 
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek 
 
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai és Továbbképző Intézet által havonta kiadott hírlevélben 
lehetőséget kaptunk a múzeumi közművelődési és múzeumpedagógiai cikkek megjelenteté-
sére. Ezen kívül a lehetőségek felkutatása, a partnerkapcsolatok építése folyamatosan törté-
nik, amelyek ismeretterjesztő cikkek megjelentetését eredményezhetik. A mindenki által 
könnyen hozzáférhető Facebook oldalon, illetve az intézményi honlapon is jelentetünk meg 
cikkeket, a szakmai osztályokkal aktív együttműködésben. 
 
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások 
 
A közművelődési osztály rendszeresen meghívást kap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai és 
Továbbképző Intézet szakmai napjaira, melyeken előadást tart, így a pedagógusokkal való 
együttműködés folyamatos. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Andragógia szakával 
kapcsolatot ápolunk, az Egyetem által szervezett konferenciákon témától függően a múze-
umpedagógia is szerepet kaphat. A közművelődés keretében ismeretterjesztő előadások ter-
vezése folyamatban van a múzeumon belül is, kapcsolódva szakmúzeumi munkához, közös-
ségépítő, kompetencia-fejlesztő, közoktatást támogató céllal. Terv a közoktatási kerettanter-
vekhez kapcsolódó múzeumi programok megvalósítása, a tehetséggondozás, versenyfelké-
szítésben való segítségnyújtás. 
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4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége 
 
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban 
 
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként) 
 
Művelődésszervező, múzeumpedagógia és idegenforgalmi szakirányos hallgatók gyakorlati 
képzése. 
 
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtan-
folyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program  
 
 
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma 
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 
5.1. Kiállítások 
 
5.1.1. Állandó kiállítások 
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások 
 
 
5.1.3 Vendégkiállítások 
 
5.2. Médiakapcsolatok 
 
Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a különböző médiumokkal. Szükség szerinti rendszeres-
séggel tájékoztatjuk őket az intézményben folyó kutatási, közművelődési munkáról, hogy a 
2012-es évhez hasonlóan kimagasló figyelem fordulhasson intézményünk felé. 
Kapcsolattartásunk elsődleges felülete az internet és a személyes kapcsolatok. 
Főbb partnereink: Somogyi Hírlap, Kapos Extra, Kapos Tv, Somogy TV, Kapos Rádió, 
Enjoy Rádió, Kapos Est, Szuperinfo.  
Internetes portálok közül: tourinform, erikanet, museum.hu, magyarmuzeumok.hu, 
somogy.hu, hirhatar.hu 
Az általunk megjelentetett híranyag alapvetően ingyenesen kerül meghirdetésre, de nagyobb 
események kapcsán – anyagi lehetőségeinket figyelembe véve – fizetett hirdetésekben is 
közzé tesszük az intézménnyel kapcsolatos eseményeket. 
 
5.3. Egyéb reklámtevékenység 
 
Valamennyi Somogy megyei oktatási intézménnyel napi internetes kapcsolatban vagyunk, 
számukra szükség szerint küldjük azokat az információkat, melyek segítségével az iskolák 
tájékozódhatnak a számukra intézményünkben elérhető rendezvényekről, információforrá-
sokról, foglalkozásokról. 
Az óvodáskorú gyermekek szüleit tartalmazó címlistánk bővítése folyamatos. 
Folytatjuk a múzeumba látogató pedagógusok magán e-mail fiókjainak gyűjtését. 
A Múzeumi Hírlevelet havonta, illetve szükség szerinti rendszerességgel küldjük meg a 
címlistáinkon szereplő partnereinknek. 
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Baranyai és tolnai munkatársaink segítségével megpróbálunk ezekből a megyékből is isko-
lai e-mail címlistákat beszerezni.    
 
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése 
 
Az intézmény honlapján folyamatosan frissítjük a múzeumpedagógiával és közművelődés-
sel kapcsolatos híreket, tájékoztató anyagokat.  
Elérhetőséget biztosítunk (kölcsönösen) a velünk kapcsolatban álló intézményeknek és civil 
szervezeteknek. 
 
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása 
 
Szervező Rendezvény neve Helye Határid ő 
Közművelődési 
osztály 

TÁMOP 3.2.8/10/B 
pályázat fenntartása 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

folyamatos  

Közművelődési 
osztály 

TIOP-1.2.2-08 pályázat 
fenntartása 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

folyamatos  

Közművelődési 
osztály 
(bevételes) 

Múzeumpedagógiai 
rendezvények. 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

folyamatos, igény 
alapján 

Stepán Katalin 
(Néprajzi osztály) 

(bevételes) 

Népi kalendárium-
hétvégi programok 
gyerekeknek 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

folyamatos 

Közművelődési 
osztály (bevételes) 

Családi programok Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

folyamatos 

Közművelődési 
osztály (bevételes) 

Múzeumok Éjszakája Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

június 22. 

Közművelődési 
osztály  

Múzeumpedagógiai 
Évnyitó és információs 
napok 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

október 1., ill. fo-
lyamatos 

Közművelődési 
osztály (pályázat, 
illetve bevételes) 

Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum 

október-november 

Közművelődési 
osztály 
 

adattárazás, pénztári és 
kiállítási statisztika fel-
dolgozása 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum  

folyamatos 

 
 
6. Egyéb 
 
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
 
Csáki Dóra: Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület, KE Pedagógiai Továbbképző 
és Szolgáltató Intézet, Kaposvári Egyetem Felnőttképzési tanszék 
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6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kap-
csolatok; tapasztalatcsere-utak) 
 
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-
érdekvédelmi szervezetekben 
 
6.4. Tervezett pályázatok 
 
Pályázó neve Témája Pályázott összeg 
Közművelődési osz-
tály  

MŐF 300.000-500.000 

   
   
 
 
Kaposvár, 2013. január 15. 
 
 
 
 
                                                                                                    Csáki Dóra, Borzavári Balázs 
 
                                                                                                         Rippl-Rónai Múzeum 
                                                                                                         Közművelődési osztály 
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Restaurátor Csoport 
 
 

 
1. Bevezetés 
 

Nagy Ágnes - Marton Klára: a Kaposvárt elkerülő 61-es út 2. sz. lelőhely mészbetétes sírke-
rámiák anyagának konzerválását, restaurálását folytatja. 
Horváth Péter különféle régészeti leletmentések, ásatások fém leletanyagának konzerválását 
végzi. 
Horváth Péter a folytatja a Losonczi hagyaték kitüntetéseinek tisztítását, konzerválását. 
Marton Klára a Történeti Osztály munkatársaival együtt szakmailag feldolgozzák a történeti 
zászlógyűjteményt. 
 
2. Személyi-szervezeti változások 
 

A 2013. évben a műtárgyvédelmi feladatokat a következő munkatársak látják el: 
 

Név Munkakör Változás 
Marton Klára Csoportvezető  
Horváth Péter főrestaurátor  
Nagy Ágnes  restaurátor  
Baksics Gábor Restaurátor kisegítő 

M7-es raktárbázis - Kaposvár 
2013. november 30. 

 
3.4. Tervezett műtárgyvédelem  
 
3.4.1. Restaurálás, preparálás 
 
Marton Klára 
 
Megnevezés Tisztított 

/ db 
Konzer-
válandó / 
db 

Restaurá-
landó / 
prepará-
landó / db 

Határid ő 

K/ 61-es elkerülő út régészeti feltá-
rás  

2. l.hely mészbetétes sírok kerá-
miaanyagának konzerválása. 

 

400 db 

 

folyamatos 

Marcali Halastói-dűlő 2012. ásatás 
lengyeli kultúrás leletanyag tisztí-
tása 

 
500 db 150 db 

 
2013. szeptember 

30. 

A Történeti Osztállyal közösen a 
történeti zászlógyűjtemény anyag-
típus, varrástechnika, stb. feldolgo-
zása 

 

cc.500 db  
2013. szeptember 

30. 
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Horváth Péter 
 
Megnevezés Tisztított 

/ db 
Konzer-
válandó / 
db 

Restaurá-
landó / 
prepará-
landó / db 

Határid ő 

Zamárdi-Rétiföldek 2. 2008. avar temető  
11-20 sír leletanyagának konzerválása 

 
cc. 100 

db 
 2013. december 

15. 
Lulla-Balatonendréd összekötő út 13. lh. 
2012. avar temető fém leletanyaga  

cc. 100 
db 

 2013. december 
15. 

 
Lulla-Jabapuszta DK 2010-11. 3. lh. 
római fémek 

 
 

cc. 50 db 
 2013. december 

15. 
SZSZNGY Csökölyi pajtából behozott 
fémtárgyak tisztítása 

 17 db  
 

2013. április 30. 

Losonczi hagyatékból a kitüntetések 
tisztítása 

 
Kb. 30 

db  
 2013. december 

15. 
Történeti Lestyán gyűjtemény bádog 
öntőformák tisztítása 

 23 db 
 2013. december 

15. 
Iparművészeti üvegkép /József Attila 
Múzeumból/ restaurálása 

  l 
2013. december 

15. 
Bárdibükki üveg szimpózium törött üve-
gei 

  
 

folyamatos 

  
Nagy Ágnes 
 
Megnevezés Tisztított 

/ db 
Konzer-
válandó / 
db 

Restaurá-
landó / 
prepará-
landó / db 

Határid ő 

K/ 61-es elkerülő út régészeti feltárás  
2. l.hely  mészbetétes sírok kerámiaanya-
gának konzerválásának folytatása. 

 
cc. 200 

db 
cc.100 db 

2013. december 
15. 

K/ 61-es elkerülő út régészeti feltárás  
29. l.hely 474. 540. objektum kerámia-
anyagának konzerválásának. 

 
cc. 100 

db 
1 db 2013. március 30. 

Ordacsehi-Bugaszeg 1970. objektum 
hombár ragasztása. 

 
cc. 100 

db 
 

2013. március 30. 

Vörs „B” urnasír 20 db sír kerámiaanya-
gának, tisztítása, konzerválása, restaurá-
lása 

  
 

2013. december 
15. 

Vörs-„B” 754. sír kerámia anyaga    2013. március 30. 
Marcali Halastói-dűlő 2012. ásatás len-
gyeli kultúrás leletanyag tisztítása 

  
 2013. december 

15. 
SZSZNGY Csökölyi pajtából lévő külön-
féle bútorok és mezőgazdasági tárgyak 
tisztítása, konzerválása 

 30 db 
 

2013. december 
15. 
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Baksics Gábor 
 Folyamatosan végzi a régészeti ásatásokból előkerült leletanyag tisztítását, rendszerezését. 
 
 
5. Tervezett közművelődési tevékenység 
 

 
Kaposvár, 2013. január 20. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

Marton Klára 
        Restaurátor Csoportvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 


