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INTÉZMÉNY NEVE: RIPPL -RÓNAI MEGYEI HATÓKÖR Ű VÁROSI MÚZEUM  
VEZETŐJE: DR. ÁBRAHÁM LEVENTE PHD 

 
 

Intézményi stratégia 
 
1. Az intézmény írott küldetésnyilatkozattal:  rendelkezik / nem rendelkezik. 

A küldetésnyilatkozat elérési helye, közzététele: 
  
Az intézmény honlapja: www.smmi.hu 
 
Kérjük a küldetésnyilatkozatot a beszámoló mellékleteként benyújtani. 
 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felel ős Államtitkárság 
2016. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi fejlesztési programok megva-
lósulásának szöveges bemutatása 
 
Szakpolitikai cél 2016. évben  

• A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érde-
kében 
- A múzeum Kaposvár kulturális életének aktív részese, tevékenységével pozití-

van hat az itt élők életminőségre, ezáltal erősíti a város lakosságmegtartó képes-
ségét, turisztikai vonzerejével pedig hozzájárul az idegenforgalomból származó 
bevételek növekedéséhez. Tesszük ezt saját rendezvényeken (Múzeumok Éjsza-
kája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Nárcisz Fesztivál, stb.) keresztül az egyéb vá-
rosi nagyrendezvényekhez (pl.: Rippl-Rónai Fesztivál) kapcsolódóan is. 

- Tovább dolgozunk olyan új múzeumi órák létrehozásán, melyek kiegészíthetik 
vagy teljesen ki is válthatják az iskolai tanórákat. Célterületként a történelem, 
környezetismeret-biológia, hon- és népismeret tantárgyakat jelöljük meg. 

- Meglevő foglalkozásainkat is igyekszünk minél jobban hozzáilleszteni az egyes, 
témába illő tantárgyak megfelelő témaköreihez.  

- Idén egy 2015-ben elnyert, a BM által a járási székhelyek számára kiírt, „Múze-
umi programok tájolása” elnevezésű pályázati programon, „Őseinkkel együtt 
élünk” címmel, kifejezetten identitásnövelő, a vidéki települések kulturális meg-
tartó erejét növelő eseménysor megvalósítását végeztük. Ez öt Kaposvár-járási 
település, Somogyjád, Hetes, Taszár, Nagyberki, Szentbalázs iskoláját, s az ott 
tanuló kb. 800 gyermeket érinti. 

• A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai 
célok elérése érdekében 

- Tovább dolgozunk a múzeum társadalmi beágyazottságán. Erre kézenfekvő terü-
let az iskolai oktatás, ahol a tanárokon, gyermekeken át juthatunk el a családok-
hoz. Itt a tanítók, tanárok a célközönség, számukra programokon keresztül tud-
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juk bebizonyítani, hogy múzeumunk a szabadidő hasznos eltöltésén kívül magá-
nak az iskolai oktató munkának a segítésére is kiválóan alkalmas. Tehát alapve-
tően a napi kapcsolatokon, a múzeumi foglalkozásokon át történik a múzeum-
iskola kapcsolatrendszer szakmai-módszertani fejlesztése, de természetesen 
szervezünk idén is egy olyan találkozási alkalmat, ahol a megvalósuló múzeum-
pedagógus-iskolai pedagógus kapcsolaton keresztül formálisan is megvalósulhat 
a szakmai-módszertani fejlesztés. (Tanárok éjszakája) 

- Fenti munka egyik alapja az iskolák szakmai, szakpolitikai irányítását megvaló-
sító KLIK szervezettel való szoros együttműködés. 

- A megyei múzeumi koordinátor-hálózaton, illetve meglévő személyes kapcsolat-
rendszeren keresztül továbbra is igyekszünk hatást gyakorolni a hazai múzeumi, 
oktatási döntéshozókra, hogy a múzeumpedagógia, a hazai múzeumok által fel-
halmozott szellemi és anyagi tőke jobban beépülhessen az oktatásba. 

- Intézményünk munkatársai személyesen is részt vesznek az oktató-nevelő mun-
kában közép- (Zichy Mihály Szakközépiskola) és felsőoktatásban (Kaposvári 
Egyetem) mint óraadó tanárok.  

- A múzeumok között talán egyedülállóan bekapcsolódtunk a felsőoktatási duális 
képzésbe. 

- A Kaposvári Egyetem több karával kötöttünk együttműködési szerződést, intéz-
ményünk a hallgatók szakmai gyakorlóhelye. 

- Pályázatot adtunk be a "GUL-15 – Elhallgatott történelem" projektre, mely a 
Szovjetunióba hurcoltak drámájának társadalmi feldolgozását tekinti céljának. 
Múzeumunk ezen belül egy olyan országos módszertani konferenciát rendezett, 
amely szakmai alapokat nyújthat a fenti téma hathatós feldolgozására a múze-
umpedagógusok számára. Pályázatunk címe: A múzeumpedagógia lehetőségei a 
Szovjetunióba hurcoltak drámájának iskolások számára történő élményszerű fel-
dolgozására – országos továbbképzés. 

 

• A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése  

Folyamatos kiadványcsere kapcsolatot ápolunk 70 – jórészt Kárpát-medencei – kül-
földi intézménnyel. Megjelenő kiadványainkban helyet biztosítunk a szórvány ma-
gyarságban élő kutatók ismeretterjesztő és tudományos munkáinak. Aktív testvérváro-
si kapcsolatokat ápolunk az erdélyi múzeumokkal, különös tekintettel Kaposvár test-
vérvárosa, Csíkszereda intézményével a Csíki Székely Múzeummal. 

Rendszeres kutatói együttműködés alakult ki a Felső-Sziléziai Múzeummal Bytom, 
Lengyelország. Immár több éven keresztül közös publikációk születnek egymás mú-
zeumi gyűjteményi anyagának feldolgozásából. 

3. Az intézmény szakmai stratégiájának 2016. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 
szolgáló intézkedések 
 

- Digitalizálás: Folytatódott a leltárkönyvek digitalizálása, már csak két szakág 
esetében van még feladat. Ezen kívül tárgyak és dokumentumok digitalizálását is 
elvégeztük. 
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- Raktárrendezés: 2016-ban a fő hangsúly a néprajzi raktár rendezésén volt, 
amely megtörtént. Célunk, hogy a raktárrendezéssel párhuzamosan revíziós 
munkálatok is folyjanak. 

- Kiállításrendezés: Új állandó kiállításunk nyílt a Fő u. 12. szám alatt „Sporto-
lók, Sikerek, Serlegek” címmel. Időszaki kiállításainkkal továbbra is célunk a lá-
togatottság fenntartása, és hozzájuk kötődően minél több múzeumpedagógiai 
foglalkozás kidolgozása. 

- Pályázatok készítése: Helyzetünkből adódóan nagy gondot fordítunk arra, hogy 
megragadjuk az infrastruktúra fejlesztését szolgáló pályázati lehetőségeket. 
2016-ban nyertes pályázatunk van egy néprajzi látványtár kialakítására, illetőleg 
elkezdődött a Szentjakabi Bencés Apátság Romkert területén, fenntartónk által 
megvalósítandó nagyberuházáshoz kapcsolódó pályázat kidolgozása.  

- Tudományos eredmények: A tudományos eredmények interpretációját kiemel-
kedőnek tekintettük: 3 folyóiratszámot (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Köz-
leményei 4., Natura Somogyiensis 28-29.) és két régészeti témájú kötetet jelen-
tettünk meg. 

 
 
 

Szervezeti kérdések 

 
*  Ebből üres álláshely 1 
** Ebből üres álláshely 3,7 (valójában 5) 
***  Ebből üres álláshely 1 
**** Ebből 1,5 fő határozott idejű 
 
A bérszínvonal miatt csökkent a magasan és kvalifikált és speciálisan szakképzett dolgozók 
száma, ugyanis jelentős a pályaelhagyás.  
 

a) 2016. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentu-
mokban történt változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat mó-
dosításának szükségessége, indokai stb. 
 

2015 novemberében új állandó kiállítás nyílt „Az otthon melege – A Steiner-gyűjtemény” 
címmel, illetőleg 2016 februárjában „Sportolók, Sikerek, Serlegek” címmel sporttörténeti 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Összlétszám (fő, töredék 
is lehet) 

42,9* 42,9  
47,55 

Ebből magasabb veze-
tő vagy vezető  
(fő, töredék is lehet) 

 
2  

 
2 

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

 
 

25 
25 

 
 

25*** 

Ebből nem szakmai 
munkakörben foglal-
koztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

 
 

16,9** 

 
 

15,9 
 

 
 

20,55**** 
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kiállítás címmel a Fő u. 12. (Anker ház) telephelyen, ezért 2016-ban ismét módosításra került 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata.  
 
 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk 
elvégezni tervezett tevékenységek 
 
Intézményünk 2016-ban továbbra is valamennyi közfoglalkoztatási lehetőséggel élt 
(MNM kulturális közfoglalkoztatás, MANDA, egyéb városi közfoglalkoztatási lehető-
ségek, rehabilitációs foglalkoztatás). A létszám a foglalkoztatási programok függvé-
nyében változik, 35-50 fő. Munkakörök: kiállításőr, intézményi takarító és kisegítő, 
udvaros, egyéb ügyintéző, egyéb műszaki foglalkozású, könyvtári állománykezelő, be-
tanított állatpreparátor, portás, telepőr, digitalizálás, adatrögzítés, általános irodai ad-
minisztrátor, egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúak. Fontosnak tekintjük a rehabilitá-
ciós munkaerők foglalkoztatását is. 
A közfoglalkoztatás nagyban hozzájárul az intézmény hatékonyan működéséhez. 
 

c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs önrendelkezé-
si jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 
 
Intézményünknél nem volt teljes körű és szabályos az elektronikus közzététel. A fel-
tárt hiányosságokat pótoltuk. 
 

 
 

Szakmai mutatók 
 

 
I.  Szolgáltatási feladatok 

 
1. Közönségkapcsolatok: 

 
Az intézmény 2016. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása: 
 
A múzeum közművelődési tevékenységét továbbra is két jól elkülöníthető részre oszthatjuk: 
 
1. Közgyűjteményi feladathoz kapcsolódó, önálló feladatok: 

 
Ennek keretében folytatólagosan vagy újonnan szervezzük azokat a közművelődési, múzeum-
pedagógiai programokat, melyek a közgyűjteményi, kutatási munkával foglalkoznak, azoknak 
a lakosság számára történő megismertetésére irányulnak. Ide tartoznak a más intézményekkel, 
szervezetekkel fenntartott kapcsolatápoló munkák is. 
Az év első felében, technikai okok miatt szünetelt a Múzeumi Esték előadássorozat, ám októ-
berre – kapcsolódva az aktuális időszaki kiállításunkhoz – újra indítottuk, és két, a hazai ten-
gerészet múltjával megismertető előadással zártuk az évet. 
Önálló szervezésben valósítottunk meg saját közművelődési rendezvényeket, melyekhez 
többször vettük igénybe partnerszervezetek kapcsolatrendszerét: idén is megszerveztük a csa-
ládi napnak tekinthető Nárcisz Fesztivált, mely rekord résztvevő számmal (3000 fő) valósult 
meg. Természetesen jelen voltunk a kaposvári honvéd laktanya nyílt napján, és másodszor 
szerveztük a Miénk a Deseda! nagyszabású programsorozatot. A Fekete István Látogatóköz-
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pontban több jeles naphoz kapcsolódó rendezvényünk is volt: a Víz Világnapja, a Föld Napja, 
a Mobilitás Nap. 
A tavalyi sikeres Adventi Ünnepekhez történő csatlakozásunk folytatásaként idén is szervez-
tünk karácsonyváró programokat. A város céltámogatásából megvalósuló programok fél áron 
voltak igénybe vehetők az iskolák számára.  
Csatlakoztunk több, országos kezdeményezésű, múzeumi közművelődési rendezvényhez is. 
Somogy megyét képviseltük a Múzeumok Majálisa budapesti eseményén. Kaposváron valósí-
tottuk meg a Múzeumok Őszi Fesztiváljának több hetes programsorozatát, s ugyanebben az 
időszakban adtunk helyet a Kutatók éjszakája országos eseménysor kaposvári rendezvényei-
nek is. Emellett több munkatársunk, kutatónk kapott meghívást más helyszíneken, hogy be-
számoljon kutatásairól, munkájáról. 
Több szervezet számára is biztosítottunk helyet programjaikhoz: Évek óta nálunk tartja havi 
vetítését a megye legjobb fotóklubja, a Compur, Múzeumi szakkört tart kézműves műhe-
lyünkben a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület, heti két-három alkalommal csipkések, 
kosárfonók és babakészítők használják közösségi tereinket.  
Tavalyhoz képest még nem történt számottevő előrelépés, néhány 2015-ben még „függőben 
levőnek” jelzett program, illetve együttműködés kiteljesítésében. Egy kisebb kiállításnak ad-
tunk helyet a Roma Kisebbségi Önkormányzat számára, míg a 2015-ben már tárgyalás alatt 
levő közös közművelődési programcsomag idén egy nyertes pályázat során megvalósuló kö-
zös munkában (kiállítás) jött létre. Ezt a 2017. évben már egy szélesebb spektrumú együttmű-
ködés fogja követni. 
Egy pályázati munka folyományaként élő kapcsolat alakult ki egy kaposvári nyugdíjas szer-
vezettel, és újra sikerült közös program számára megnyerni az érthető okok miatt kissé nehe-
zen mozduló helyi Vakok és Gyengénlátók Egyesületének vezetőségét és tagságát. 
Múzeumpedagógiai módszertani szakmai programként definiálható, ám a bevont pedagógu-
sok és egyéb érdeklődők, valamint az ország aktuális politikai és közéleti érzékenysége miatt 
közművelődési programként írható le „A múzeumpedagógia lehetőségei a  Szovjetunióba hur-
coltak drámájának iskolások számára történő élményszerű feldolgozására – című országos 
továbbképzésünk, konferenciánk, mely a téma eredményes feldolgozására adott tippeket a 
múzeumpedagógusoknak, tanároknak.   
Továbbra is jó a kapcsolat a Szennai Skanzennel, akikkel idén, a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
egyik rendezvényét, a "Tanárok Éjszakáját" rendeztük meg közösen, lehetővé téve ezzel a 
részvevőknek, hogy két intézményt is megismerhessenek egy időben. 
Simonné Lechner Judit múzeumpedagógus kolléganőnk által egyre aktívabban veszünk részt 
a MOKK által létrehozott és ápolt múzeumi koordinátori rendszerben. 
A Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert területén hagyományteremtő szándékkal rendeztük 
meg az "Ostrea Peregrina" elnevezésű, hagyományőrző rendezvényt, mely szándékaink sze-
rint idővel, a régió egy jelentős, a középkorral foglalkozó eseményévé kell, hogy kinője ma-
gát.  
 
 

a. A városi közművelődési-turisztikai eseménysorokhoz illeszkedő közművelődési ese-
ményeink: 

 
Aktívan részt vettünk a fenntartónk által támogatott városi rendezvények megvalósításában, 
melyeknek egyúttal szervezői is voltunk. Ezek a rendezvények nagyban hozzájárulnak a mú-
zeum ismertségének és elismertségének növeléséhez. 
Utcai és zárt téri programokkal vettünk részt a Rippl-Rónai Fesztivál tavaszi eseményeiben, 
feladatot vállaltunk a "Miénk a város" rendezvényen. Kérésre jelleggel színesítettük program-
jainkkal a város egyéb, tavaszi, nyári, őszi, téli, alapvetően a Fő utcát érintő rendezvényeit. 
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Együttműködünk a város Tourinform Irodájával és 2016-tól már elnökségi tagjai vagyunk a 
TDM szervezetnek. 
 
 
Közművelődési rendezvények: 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
Múzeumok Majálisa, Nemzeti Múze-

um, Budapest 
Simonné 

Lechner Judit 
 

május 21. 
 

megvalósult: 60 fő 

Nyílt Nap a Magyar Honvédségnél 
MH. 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred, Kaposvár, Füredi u. 

146/a 

 
Borzavári 

Balázs 

 
május 28. 

 

 
megvalósult: 1000 fő 

Rippl-Rónai Fesztivál, Rippl-Rónai 
Múzeum és Rippl-Rónai József Em-

lékház és Látogatóközpont 

 
Simonné 

Lechner Judit 

 
május 26–29. 

 

 
megvalósult: 700 fő 

 

Múzeumok Éjszakája, Rippl-Rónai 
Múzeum, Fő u. 10. 

 
Őszi Zoltán 

 
június 25. 

 
megvalósult: 300 fő 

Miénk a Deseda! Fekete István Láto-
gatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
június 11. 

 
megvalósult: 953 fő 

Múzeumok Éjszakája, Rippl-Rónai 
Emlékház és Látogatóközpont és Fe-

kete István Látogatóközpont 

Simonné 
Lechner Ju-

dit,  
Üst Norbert 

 
július 2. 

 

 
megvalósult: 223 fő 

Miénk a város! Rippl-Rónai Múzeum, 
Fő u.10. 

Simonné 
Lechner Judit 

szeptember 3-
4. 

 
megvalósult: 181 fő 

Nárcisz Fesztivál, Rippl-Rónai Em-
lékház és Látogatóközpont 

Simonné 
Lechner Judit 

 
április 30. 

 
megvalósult: 3.000 fő 

Nárciszültetés, Rippl-Rónai Emlékház 
és Látogatóközpont 

Simonné 
Lechner Judit 

 
november 19. 

 
megvalósult: 20 fő 

Ostrea peregrina – Élet a középkorban, 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert 

 
Varga Máté 

 
szeptember 10. 

 
megvalósult: 310 fő 

Autómentes nap, Fekete István Láto-
gatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
szeptember 22. 

 
megvalósult: 50 fő 

Népi hiedelemvilág vetélkedő, Fekete 
István Látogatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
november 18. 

 

 
megvalósult: 50 fő 

összesen:  12 alkalom 6.847 fő 
Ismeretterjesztő előadások: 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
Múzeumi Esték előadássorozat, Rippl-
Rónai Múzeum, Kaposvár, Fő u. 10. (2 

alkalom) 

 
Őszi Zoltán 

 
október 18. 

november 10. 

 
megvalósult: 45 fő 

 
Desedai Panoráma előadássorozat, 

Fekete István Látogatóközpont 
(4 alkalom) 

 
Üst Norbert 

március 19. 
április 16. 

szeptember 17. 
november 19. 

 
megvalósult: 135 fő 

Compur Fotoklub fotó estjei, Rippl-    



 9 

Rónai Múzeum, Kaposvár, Fő u. 10.  
(2 alkalom) 

Őszi Zoltán október 26. 
november 30. 

megvalósult: 30 fő 
 

Kutatók Éjszakája a Munkácsy Gim-
náziumban, Rippl-Rónai Múzeum, Fő. 

u. 10. 

 
Őszi Zoltán 

 
szeptember 28. 

 
megvalósult: 300 fő 

Kutatók Éjszakája a múzeumban, 
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 101 

 
Őszi Zoltán 

 
szeptember 29. 

 
megvalósult: 30 fő 

 
Ismeretterjesztő előadások a Fekete 
István Látogatóközpontban, Fekete 

István Látogatóközpont 
(5 alkalom) 

 
Üst Norbert 

május 10. má-
jus 28. szep-
tember 16. 
október 15. 
október 18. 

 
megvalósult: 150 fő 

 

Régészeti előadások vidéki települése-
ken, Somogyjád, Hetes 

(2 alkalom) 

 
Őszi Zoltán 

 
március 23. 

április 6. 

 
megvalósult: 63 fő 

Gulag Workshop – Országos Múze-
umpedagógiai Konferencia, Rippl-

Rónai Múzeum, Fő. u. 10. 

 
Őszi Zoltán 

 
november 3. 

 

 
megvalósult: 80 fő 

Műhelylátogatás, Adminisztratív és 
Állományvédelmi Központ, Fő u. 101. 

Körtési Gá-
bor 

 
május 14. 

 
megvalósult: 26 fő 

Műhelymunkák: a Fekete István Láto-
gatóközpont múzeumi, múzeumpeda-
gógiai szolgáltatásainak bemutatása, 

Fekete István Látogatóközpont, 4 alka-
lom 

 
 

Üst Norbert 

 
április 1. 
április 28. 
október 12. 

november 22. 

 
 

megvalósult: 63 fő 
 

Komplex program: Töklámpás szép-
ségverseny + előadás a népi hiedelem-

világról + vetélkedő, Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
október 28. 

 
megvalósult: 50 fő 

Tanárok Éjszakája, Rippl-Rónai Mú-
zeum, Fő. u. 10. 

 
Őszi Zoltán 

 
október 12. 

 
megvalósult: 25 fő 

A Víz világnapja, Fekete István Láto-
gatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
március 26. 

 

 
megvalósult: 12 fő 

A Föld Napja, Fekete István Látogató-
központ 

 
Üst Norbert 

 
április 22. 

 

 
megvalósult: 39 fő 

Madarak és Fák Napja, Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Üst Norbert 

 
május 14. 

 
megvalósult: 16 fő 

összesen:  29 alkalom 1.064 fő 
 
Valamint egyéb szakági közművelődési rendezvények.  
 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Közművelődési rendezvények és a 
rendezvények résztvevőinek száma 

(db/fő) 

 
67 db  

8.710 fő 
 

 
70 db 

8.700 fő 

 
59 db 

6.847 fő 

A hátrányos helyzetűeket (kiemel-
ten a romákat), valamint a fogya-
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tékkal élőket célzó, a társadalmi 
együttélést és a felzárkózást elősegítő 
programok és a programok résztvevői-

nek száma (db/fő) 

 
34 db  

 874 fő 

 
70 db 

1.500 fő 

 
24 db 
879 fő 

 
 
 

Nemzetiségi közösségi identitást erősí-
tő programok és a programok résztve-

vőinek száma (db/fő) 

 
2 db  

697 fő 

 
2 db  
700 fő 

 
172 db 

4.281 fő 

Ismeretterjesztő előadások és a részt-
vevők száma (db/fő) 

 
37 alkalom 

981 fő 

 
40 db 

1.000 fő 

 
29 db  

1.064 fő 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 
példányszáma és a hasznosított példá-

nyok száma (db/db/db) 

 
5 db 

3.321 db 
527 db 

 
pályázati lehe-
tőségek függ-

vényében 

 
6 db 

6.000 db 
4. 000 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 
munkaórák száma (fő/óra) 

 
3 fő 2.010 

óra 

 
3 fő  

2.000 óra 

 
3 fő 2.010 óra 

 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Közművelődési programok bevétele 1.235 e Ft 1.936 e Ft 698 
 

2. Köznevelési hasznosítás: 
 
Az intézmény 2016. évi múzeumpedagógiai tevékenységének szöveges bemutatása 
 

Múzeumunk a múzeumpedagógia szempontjából is eredményes évet zárt. 342 foglalkozásun-
kon 9.203 gyermek vett részt. Javarészt a meglevő, állandó kiállításainkhoz készült foglalko-
zásokat igényelték, új foglalkozás ezekhez a tárlatokhoz nem készült. Négy időszaki kiállítá-
sunk is volt, melyekhez készítettünk egy-egy foglalkozást, ezek közül mindegyiket relatíve 
nagy számban igényelték az iskolák. Ezeket az új, időszaki foglalkozásokat még kombináltuk 
a féláras akciónkkal, ezért elmondható, hogy ezek nagyban hozzájárultak az idei igen kedvező 
látogatószámok kialakulásához. 
Valószínűleg az akcióinknak köszönhető, hogy kevés volt a holtidő az idei múzeumpedagógi-
ai munkaévben, az elmúlt évekhez képest jóval kiegyensúlyozottabban, szinte minden hónap-
ban megfelelő létszámban érkeztek a csoportok. Egyedül a nyár két hónapja volt az, mely 
pangónak volt minősíthető, ám ez valószínűleg így is természetes (itt javít az arányokon a 
táborok létszáma, mely azonban nem tisztán múzeumpedagógiai program, s bevételeinknél is 
a közművelődésnél tüntettük fel). 
Foglalkozásaink közül továbbra is a legnépszerűbbek a történelemhez, régészethez, valamint 
a környezetismerethez, biológiához kapcsolható foglalkozások és kiállítások. 

 
Múzeumpedagógiai programok – havonkénti bontásban 

Január 
Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 

Török Mária Apró világ nagy csodái 4 92 ingyenes 
Őszi Zoltán Legyünk mi is régészek! 3 69 fizetős 
Őszi Zoltán Arcrekonstrukció 1 26 fizetős 

    ingyenes (Magyar 
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Őszi Zoltán Fülelj! 1 29 Kultúra Napja) 
 

Őszi Zoltán 
 

Családi régészkedés 
 
3 

 
16 

ingyenes (Város 
Napja) 

 
Polotár Zoltán 

Tornyok, falak, bástyák 
– amit a várakról tudni 

illik 

 
1 

 
24 

ingyenes 
(bemutató foglal-

kozás) 
 

Csoport közös 
 

 
Árpa is van, makk is 

van… 

 
3 

 
73 

ingyenes (Magyar 
Kultúra Napja) 

 
Csoport közös 

 

 
Műhelylátogatások 

 
3 

 
82 

ingyenes (Magyar 
Kultúra Napja) 

 
Külsős: Toldi 

Általános Iskola 

 
Biológia óra 

 
1 

 
28 

TÁMOP  fenntar-
tásban, ingyenes 

Külsős: Béres 
Erika 

 
Manó Múzeum 

 
1 

 
64 

 
fizetős 

Külsős: Somogy 
Megyei Népmű-
vészeti Egyesület 

 
Kézműves szakkör 

 
8 

 
39 

 
ingyenes 

Összesen:   29 542  
 
 
Február 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
Török Mária Farsangi családi program 1 23 fizetős 
Török Mária, 

Körtési Gábor, 
Bodó Alexandra 

 
Láss, beszélj a kezeddel! 

 
12 

 
305 

 
ingyenes 

 
Őszi Zoltán 

 
Miről mesélnek a cson-

tok? 

 
2 

 
57 

ingyenes 
(múzeumi kapcso-

lattartó) 
Polotár Zoltán Falak, bástyák, tornyok 1 24 fizetős 

Simonné Lechner 
Judit 

Képzőművészeti foglal-
kozás 

 
1 

 
10 

 
fizetős 

 
Külsős: Lukics 
József hagyo-

mányőrző 

Kardok, pajzsok, buzo-
gányok – Kölyök Múze-
um családi foglalkozás 

 
2 

 
34 

 
 

fizetős 

Külsős: Béres 
Erika 

Manó Múzeum – családi 
foglalkozás 

1 60 fizetős 

Összesen:  20 513  
 
 
Március 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
Török Mária 

Bodó Alexandra 
 

Láss, beszélj a kezeddel! 
 

14 
 

302 
 

ingyenes 
    „Őseinkkel együtt 
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Őszi Zoltán 

 
Miről mesélnek a cson-

tok? 

 
2 

 
54 

élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
 

Őszi Zoltán 
Bőrönd Múzeum – A 

láda titka 
 
1 

 
24 

fizetős 

 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Legyünk mi is régészek! 
Bőrönd Múzeum 

 
 
1 

 
 

30 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Restaurátor foglalkozás 
Bőrönd Múzeum 

 
 
1 

 
 

30 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
 

Őszi Zoltán 
Arcrekonstrukciós fog-

lalkozás 
 
1 

 
7 

fizetős 

 
Őszi Zoltán 

 
Tollak, szőrmék, üveg-

szemek 

 
1 

 
15 

ingyenes múzeumi 
kapcsolattartó 

 
Polotár Zoltán 

Falak, bástyák, várak – 
kölyök múzeum, családi 

programok 

 
2 

 
27 

 
fizetős 

Simonné Lechner 
Judit 

Képzőművészeti foglal-
kozás 

 
1 

 
20 

 
fizetős 

 
Külsős: Kakas 

József kosárfonó 
 

 
Szivárványos Kaposvári 

Tavasz – kézműves 
programok 

 
3 

 
72 

ingyenes - progra-
mok a Kaposvári 

Önkormányzat cél-
támogatásával 

 
Külsős: Orosz 
Adél nemezelő 

 

 
Szivárványos Kaposvári 

Tavasz – kézműves 
programok 

 
3 

 
72 

ingyenes - progra-
mok a Kaposvári 

Önkormányzat cél-
támogatásával 

 
Külsős: Balogh 
Ildikó tojásfestő 

 

 
Szivárványos Kaposvári 
Tavasz – kézműves csa-

ládi programok 

 
1 

 
56 

ingyenes - progra-
mok a Kaposvári 

Önkormányzat cél-
támogatásával 

Külsős: Béres 
Erika 

 
Manó Múzeum 

 
1 

 
72 

 
fizetős 

 
Külsős: Noé 

Kornélia 
mézeskalácsos 

 

 
Szivárványos Kaposvári 

Tavasz – kézműves 
programok 

 
3 

 
79 

ingyenes - progra-
mok a Kaposvári 

Önkormányzat cél-
támogatásával 

 
Külsős: Balogh 

Ildikó 
tojásfestő 

 

 
Szivárványos Kaposvári 

Tavasz – kézműves 
programok 

 
3 

 
79 

ingyenes - progra-
mok a Kaposvári 

Önkormányzat cél-
támogatásával 
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Külsős: Somogy 
Megyei Népmű-
vészeti Egyesület 

 
Kézműves szakkör 

 
5 

 
31 

 
Ingyenes 

Összesen:  43 970  
 
 
Április 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
Török Mária 

Bodó Alexandra 
 

Láss, beszélj a kezeddel! 
 
7 

 
184 

 
ingyenes 

 
Török Mária 

 
Duráczki Iskola projekt 

 
1 

 
6 

 
ingyenes 

Török Mária 
Bodó Alexandra 

 
Föld Napja 

 
1 

 
2 

 
fizetős 

 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Legyünk mi is régészek 
Bőrönd Múzeum 

 
 
2 

 
 

51 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Miről mesélnek a cson-
tok? 

Bőrönd Múzeum 

 
 
3 

 
 

70 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Restaurátor foglalkozás 
Bőrönd Múzeum 

 
 
2 

 
 

51 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat - ingye-

nes 
Őszi Zoltán Fülelj! 1 19 fizetős 

 
Polotár Zoltán 

Falak, tornyok, bás-
tyák… 

 
9 

 
170 

 
fizetős 

Őszi Zoltán 
Polotár Zoltán 

Árpa is van, makk is 
van… 

 
1 

 
19 

 
fizetős 

 
 

Pisztora Zsófia 
Őszi Zoltán 

Szakmai nap pedagógu-
soknak (Szennyes ingem, 
szennyes gatyám kiállí-

tás bemutatása) 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

ingyenes 

Borzavári Balázs 
Őszi Zoltán 

Szakmai nap a Kaposvári 
Egyetem Karrier napján 

 
1 

 
102 

 
ingyenes 

Külsős: Béres 
Erika 

 
Manó Múzeum 

 
1 

 
41 

 
fizetős 

Külsős: Lukics 
József 

Rendhagyó történelem 
óra 

 
2 

 
38 

 
fizetős 

Külsős: Somogy 
Megyei Népmű-
vészeti Egyesület 

 
 

Kézműves szakkör 

 
 
6 

 
 

31 

 
 

ingyenes 
Fekete István 

Látogatóközpont 
 

A Föld Napja 
 
1 

 
39 

 
fizetős 
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Fekete István 
Látogatóközpont 

Egyetemista hallgatók 
számára program 

 
1 

 
13 

 
ingyenes 

Összesen:   40 841  
 
 
 
Május 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
 

Török Mária 
Láss, beszélj a kezeddel!  

1 
 

26 
 

ingyenes 
Török Mária Madarak és Fák Napja 1 30 ingyenes 

 
Török Mária 

Kölyök Múzeum 
A sport története az ókor-
tól napjainkig 

 
1 

 
8 

 
fizetős 

Török Mária Törpe Tanoda 1 19 fizetős 
 

Török Mária 
Erdők, mezők, vizek élő-
világa 

 
1 

 
20 

 
fizetős 

Őszi Zoltán Szennyes ingem… 1 10 fizetős 
Őszi Zoltán Fülelj! 5 112 fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Tollak, szőrmék, üveg-
szemek – Bőrönd múze-

um Újvárfalván 

 
1 

 
24 

 
fizetős 

 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Legyünk mi is régészek! 

 
 
2 

 
 

63 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat – ingye-

nes 
 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Miről mesélnek a cson-
tok? 

 
 
2 

 
 

63 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat – ingye-

nes 
 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Restaurátor foglalkozás 

 
 
2 

 
 

63 
 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat – ingye-

nes 
Polotár Zoltán Restaurátor foglalkozás 1 21 fizetős 
Polotár Zoltán Workshop a múzeumról 1 35 ingyenes 

 
Polotár Zoltán 

Nyílt nap a laktanyában 
(Bőrönd múzeum) 

 
1 

 
300 

 
ingyenes 

Varga Máté Mol-
nár István 

Ásatáslátogatás 
Szentjakabon 

 
17 

 
383 

 
ingyenes 

 
Körtési Gábor 

restaurátor műhelylátoga-
tás 

 
1 

 
26 

 
ingyenes 

Külsős: Béres 
Erika 

 
Manó Múzeum 

 
1 

 
50 

 
fizetős 

Külsős: Somogy 
Megyei Népmű-

 
Múzeumi kézműves 

 
3 

 
15 

 
ingyenes 
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vészeti Egyesület szakkör 
 

Üst Norbert 
Hogyan beszélnek az 

állatok? 
 
1 

 
23 

 
fizetős 

 
Üst Norbert 

Kölyök Múzeum a Ma-
darak és fák napja alkal-

mából 

 
1 

 
18 

 
ingyenes 

Összesen:  45 1.309  
 
Június 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
Őszi Zoltán Szennyes ingem… 15 554 fizetős 
Őszi Zoltán Fülelj! 7 111 fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Miről mesélnek a cson-
tok? 

 
4 

 
94 

 
ingyenes 

 
 

Őszi Zoltán 

 
 

Legyünk mi is régészek! 

 
 
2 

 
 

49 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat – ingye-

nes 
 

Őszi Zoltán 
 

Restaurátor foglalkozás 
 
2 

 
49 

„Őseinkkel együtt 
élünk” – Járásszék-
hely múzeumi prog-
ramsorozat – ingye-

nes 
Polotár Zoltán Restaurátor foglalkozás 1 9 fizetős 
Polotár Zoltán Vártörténeti foglalkozás 1 28 fizetős 

Varga Máté Mol-
nár István 

Ásatáslátogatás 
Szentjakabon 

 
17 

 
639 

 
ingyenes 

Összesen:  49 1.533  
 
 
Július 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
 
 

csoport közös 

Komplex, a szabadidő 
hasznos eltöltését biztosí-
tó, egész napos program-
csomagok – nyári tábor 

 
 
5 

 
 

90 

 
 

fizetős 

 
 
Augusztus 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
 
 

csoport közös 

Komplex, a szabadidő 
hasznos eltöltését biztosí-
tó, egész napos program-
csomagok – nyári tábor 

 
 
2 

 
 

39 

 
 

fizetős 

Bodó Alexandra, 
Török Mária 

 
Láss, beszélj a kezeddel! 

 
1 

 
37 

 
fizetős 

Összesen  3 76  
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Szeptember 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
 

Őszi Zoltán 
Pásztorvilág – betyárvi-

lág 
 
3 

 
73 

 
fizetős 

Őszi Zoltán 
Polotár Zoltán 

Legyünk mi is régészek!  
3 

 
66 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

 
Arcrekonstrukció 

 
1 

 
22 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

 

Jelek, jelképek a somo-
gyi népművészetben 

 
1 

 
29 

 
fizetős 

 
Polotár Zoltán 

Élet a Gulag táborokban 
– rendhagyó történelem 

óra 

 
5 

 
137 

 
fizetős 

Varga Máté Ostrea peregrina – Élet a 
középkorban 

1 310 fizetős 

Simonné Lechner 
Judit, Borzavári 

Balázs 
Polotár Zoltán 
Őszi Zoltán 

 
Miénk a város 

 
1 

 
181 

 
ingyenes 

Őszi Zoltán 
Borzavári Balázs 

Kutatók Éjszakája a 
Munkácsy Gimnázium-

ban 

 
1 

 
300 

 
ingyenes 

Lechner Judit 
Polotár Zoltán + 

kutatók 

 
Kutatók Éjszakája a mú-

zeumban 

 
1 

 
30 

 
ingyenes 

Bodó Alexandra, 
Dávid Andrásné, 

Török Mária 

 
Sporttörténet – Az ókor-

tól napjainkig 

 
6 

 
124 

 
fizetős 

 
Bodó Alexandra, 

Török Mária 

Sütőportól a Paula bociig 
– A Dr. Oetker múltja és 

jelene 

 
1  

 
2 

 
fizetős 

Baki Zsuzsanna Életelemünk a víz 1 17 fizetős 
Üst Norbert, Fe-
kete István Láto-

gatóközpont 

Autómentes nap – vetél-
kedő 

 
1 

 
50 

 
ingyenes 

Összesen:  
 

 26 1.341  

 
 
Október 

Felelős Foglalkozás darab Létszám Fizetős/Ingyenes 
 

Őszi Zoltán 
Legyünk mi is régészek!  

7 
 

154 
 

fizetős 
Őszi Zoltán Fülelj! 1 19 fizetős 
Török Mária Az erdő világa 1 26 fizetős 

 Élet a Gulag táborokban    
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Polotár Zoltán – rendhagyó történelem 
óra 

4 89 Gulag pályázat ke-
retében ingyenes 

 
Polotár Zoltán 

Pásztorvilág – betyárvi-
lág 

 
1 

 
23  

 
fizetős 

 
Polotár Zoltán 

 
Régészeti foglalkozás 

 
1 

 
21  

 
fizetős 

Simonné Lechner 
Judit 

Rippl-Rónai és művésze-
te 

 
3 

 
99 

 
fizetős 

csoport közös Tanárok Éjszakája 1 25 ingyenes 
 

csoport közös 
Árpa is van, makk is 

van… 
 
1 

 
29  

 
fizetős 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Születésnap 

 
4 

 
52 

 
fizetős 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Madárgyűrűzés 

 
1 

 
45 

 
ingyenes 

 
Fekete István 

Látogatóközpont 

 
Múzeumpedagógiai be-
mutató pedagógusoknak 

 
1 

 
12 

 
ingyenes 

 
Béres Erika 

 
Erdei és tóparti séta 

 
3 

 
60 

Járásszékhely mú-
zeumok szakmai 

támogatása 
 – ingyenes 

Simon Csaba 
nyugalmazott 
hajóskapitány 

 
A tengerészkapitány me-

séi 

 
3 

 
64 
 

 
fizetős 

 
Lukics József 

Rendhagyó történelem 
óra – hagyományőrző 

bemutató 

 
1 

 
25 

Járásszékhely mú-
zeumok szakmai 

támogatása 
– ingyenes 

Béres Erika Manó Múzeum 1 53 fizetős 
Összesen:  34 796  

 
November  
Őszi Zoltán Gulag Workshop 1 80 ingyenes 

 
Őszi Zoltán 

Míg az ipam, napam él…  
1 

 
25 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Legyünk mi is régészek!  
1 

 
24 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Baglyok, bagolyköpetek  
1 

 
19 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Miről mesélnek a cson-
tok? 

 
1 

 
24 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Pásztorvilág, betyárvilág  
1 

 
25 

 
fizetős 

 
Őszi Zoltán 

Ujjak hegyén – tapintha-
tó múzeum látássérültek-

nek 

 
1 

 
22 

 
ingyenes 

Őszi Zoltán Fülelj! 2 41 fizetős 
Külsős – Lukics    Járásszékhely mú-
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József hagyo-
mányőrző 

Rendhagyó történelem 
óra 

4 85 zeumok szakmai 
támogatása – 

ingyenes 
Külsős – Simon 
Csaba tengerész-

kapitány 

 
A tengerész kapitány 

meséi 

 
3 

 
74 

Járásszékhely mú-
zeumok szakmai 

támogatása –
ingyenes 

Külsős – 
 Béres Erika 

 
Manó Múzeum 

 
1 

 
52 

 
fizetős 

Török Mária A sütőportól a Paula 
bociig 

 
8 

 
289 

 
fizetős 

 
Dávid Andrásné 

Sporttörténet – Az ókor-
tól napjainkig 

 
1 

 
20 

 
ingyenes 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Születésnap 

 
2 

 
24 

 
fizetős 

Simonné Lechner 
Judit 

Nárciszültetés 1 20 ingyenes 

 
Polotár Zoltán 

Élet a Gulag táborokban 
– rendhagyó történelem 

 
1 

 
20 

 
ingyenes 

Összesen:  30 844  
 
December 

Felelős előadás Dátum Létszám Fizetős/Ingyenes 
 

Őszi Zoltán 
Miről mesélnek a cson-

tok? 
 
1 

 
18 

 
ingyenes 

Török Mária Adventi készülődés 5 57 ingyenes 
 

Noé Kornélia – 
 külsős 

 
Adventi 

„mézeskalácsolás” 

 
8 

 
162 

 
fizetős 

Simon Csaba – 
 külsős 

A tengerészkapitány me-
séi 

 
1 

 
26 

 
ingyenes 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Madarak karácsonya 

 
1 

 
50 

 
fizetős 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Luca nap 

 
1 

 
25 

 
fizetős 

Fekete István 
Látogatóközpont 

 
Születésnap 

 
1 

 
10 

fizetős 

Összesen:  18 348  
 
Éves statisztika: 

hónap foglalkozások, programok 
darabszáma 

létszám 

Január 29 542 
Február 20 513 
Március 43 970 
Április 40 841 
Május 45 1.309 
Június 49 1.533 
Július 5 90 
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Augusztus 3 76 
Szeptember 26 1.341 
Október 34 796 
November 30 844 
December 18 348 
összesen 342 9.203 

 
 
• A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpe-

dagógiai küldetéséhez 
 
- Sikerült bővíteni a múzeumi kapcsolattartók számát – ezzel egyre szorosabbá váló 
munkakapcsolatot kialakítani a legaktívabb pedagógusokkal és iskoláikkal. 
- Sikerült múzeumi koordinátort juttatni a szentendrei MOKK-ba, ezzel is szorosabbá 
tenni a munkakapcsolatot a központtal. 
- Kevésbé volt eredményes a szépkorúakkal és nyugdíjasokkal történő kapcsolatfelvé-
tel. E téren komolyabb potenciálok vannak a városban és városkörnyéken, ezért ennek 
kiaknázása érdekében kell dolgoznunk.   
 

• Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok 
bemutatása  

 
Állandó régészeti kiállításhoz:  
 
Legyünk mi is régészek! 
Ajánlott korosztály:  8-14 év 
A foglalkozás időtartama:  120 perc 
Az általános iskolák 5. osztályos történelem oktatásához is jól használható foglalkozás, mely 
alapvetően a régészet technikájával foglalkozik: terepbejárás, légi régészet, sírfoltok, föld-
munkák, eszközök. Alkalmazunk demonstrációs eszközöket, kísérleteket, játékos elemeket. 
 
Mir ől mesélnek a csontok? 
Ajánlott korosztály: 8-14 év 
A foglalkozás időtartama:  60-90 perc 
Vajon miképp mesélnek a csontok arról, hogy hogyan éltek, haltak, mit dolgoztak, mit ettek, 
hogyan rágtak, milyen baleseteket szenvedtek a régi korok emberei? Erről mesélnek a múze-
um szakemberei, sok-sok kézbe vehető valódi emberi vázmaradvánnyal. Választ kapunk arra 
is, hogy mi az a mumifikálódás, és milyen eredményei vannak a múmiák tanulmányozásának. 
Ez utóbbi témát állatmúmiák kézbe adásával színesítjük. 
 
Restaurátor foglalkozás 
Ajánlott korosztály:  8-14 év 
A foglalkozás időtartama:  90 perc 
Mi történik a régészek által talált tárgyakkal az ásatás után? Hogyan is viselkednek a különfé-
le anyagok a föld alá kerülve? A foglalkozáson eredeti régészeti tárgyak kerülnek vizsgálatra, 
majd eredeti és másolati tárgyakon lehet kipróbálni a restaurálás bizonyos folyamatait.  
 
Az arcrekonstrukcióról 
Ajánlott korosztály:  8-14 év 
A foglalkozás időtartama:  90 perc 
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Vajon a koponya alakja, az izmok, inak tapadása, mérete hogyan határozza meg az emberi arc 
kinézetét? A Kustár Ágnes antropológus segítségével összeállított program és demonstrációs 
eszközök ezt a kutatási és alkotási folyamatot mutatják be. A foglalkozás végén a gyermekek 
kicsinyített koponya és gyurma segítségével maguk is megpróbálkozhatnak az arcrekonstruk-
cióval. 
 
Állandó természettudományi kiállításhoz: 
 
Fülelj!  
Ajánlott korosztály : 6-14 év 
Időtartam : 60 perc 
Nyávog-e a macskabagoly? Röfög-e a sündisznó? (Disznó-e a sündisznó?) Miért sír a mezei 
nyúl? Ugat-e a róka, vagy csak viccel?  
Ezeket és még sok más kérdést fogalmaz meg a foglalkozás, melyeket a gyerekek saját hallá-
suk, szemük, tapintásuk alapján válaszolhatnak meg. A program alapja a múzeum látványrak-
tárának kézbe vehető, simogatható preparátumai és azok természetben gyűjtött hangjai, kiegé-
szítve egy hangulatos, néhol vicces vetítéssel. 
 
Baglyok, bagolyköpetek 
Ajánlott korosztály : 8-18 év 
Időtartam : 60 perc 
A különleges kutatótermi-foglalkozáson a gyerekek a bagolyköpeteken keresztül ismerhetik 
meg a ragadozók természetben betöltött szerepét, a baglyok életmódját, táplálékállataikat és a 
múzeumi kutatómunka egy különleges szeletét. 
 
Tollak, szőrmék, üvegszemek – bepillantás a preparátorok munkájába  
Ajánlott korosztály : 6-14 év 
Időtartam:  60 perc 
A természettudományi kiállítás csodálatos diorámái láttán a gyermekekben sokszor felvetődik 
a kérdés, hogy vajon hogyan is kerülnek az üvegek mögé az egykoron élt állatok és növények, 
hogyan is épül fel egy ilyen kiállítás? A foglalkozás ezt a kérdéskört járja körbe, sok-sok kéz-
be vehető kész és félkész preparátummal.  
 
A somogyi erdők, mezők világa 
Ajánlott korosztály : 6-14 év 
Időtartam:  60 perc 
Az általános iskolák alsó és felső tagozatos környezet és biológia oktatását kiegészítő, interak-
tív előadás. Alapja a múzeum Természettudományi Kiállítása, annak különféle élőhelyek 
alapján berendezett termei, diorámái. A foglalkozás során sok kézbe adható preparált állatot, 
növényt tudunk biztosítani, kiegészítve speciális eszközökkel, tárgyakkal: lábnyomok, csont-
vázak, állathangok. Egyedi kérésre alakítható a foglalkozás, mely csatlakoztatható az éppen 
tanultakhoz, vagy hazai vagy/és nemzetközi jeles környezetvédelmi napokhoz is. 
 
Állandó néprajzi kiállításhoz: 
 
Jelek, jelképek a népművészetben 
Ajánlott korosztály : 8-14 év 
Időtartam:  120 perc 
A foglalkozás a népművészetben, a népi díszítőművészetben alkalmazott jeleken, jelképeken 
keresztül dolgozza fel a múzeum néprajzi kiállítását. Az utazás egészen az őskortól indul, az 
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ősi embert befolyásoló, éltető jelektől kiindulva, a nomád ősök sztyeppei szimbólumait fel-
idézve – és a ma jeleiben újra felfedezve – jutunk el a Kárpát-medence népi kultúrájában gaz-
dagon jelen levő jelképrendszerekig. A foglalkozás végén mindenki megrajzolhatja saját 
élet/világ fáját. 
 
Pásztorvilág, betyárvilág 
Ajánlott korosztály:  10-14 év 
Időtartam:  90 perc 
Somogy megyére, Somogyországra igen jellemző foglalkozási forma volt a nagytömegű, sza-
bad állattartás, ebből adódóan jelentős társadalmi súlya volt az ezeket vigyázó pásztoroknak. 
S talán nem véletlen az sem, megyénk jelentős szereppel bír a 19. századra oly jellemző be-
tyárvilág virágzásában is. Foglalkozásunk ezt a témát járja körül. A végén helyet adunk a be-
tyárvirtusnak is: a gyermekek pisztolytöltő versenyen mérhetik össze ügyességüket. 
 
Törpe tanoda 
Ajánlott korosztály:  3-10 év 
Időtartam:  45 perc 
Az Erdő Vándora kirándulásra hív minden óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyerkő-
cöt, aki szeretné közelebbről megismerni erdeink jellemző állatait. Az alapvetően játékos, 
mondókákkal, versekkel, énekkel színesített program segítségével a gyermekek megismerhe-
tik Somogy megye jellemző állatait, növényeit, de bepillantást nyerhetnek a kiállítás kialakí-
tásának, felépítésének részleteibe is. 
 
Apró világ nagy csodái 
Ajánlott korosztály:  3-14 év 
Időtartam:  60-90 perc 
Interaktív foglalkozás a rovarok világának bemutatására, elfogadására, megszerettetésére. A 
foglalkozás három, jól elkülöníthető korosztály (óvodások, kisiskolások és felsős általános 
iskolások) igényei szerint variálhatóan valósítható meg. A programok közös jellemzője a sok 
állatpreparátum, kísérleti eszköz és a kiállítás aktív használata. Az iskolások foglalkozásai 
rovarpreparátumok elkészítésével zárulnak. 
 
Az állandó képző és iparművészeti kiállításainkhoz (Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény, 
Rippl-Rónai Villa) kapcsolódó foglalkozások 
 
Fessünk porfestékkel! 
Ajánlott korosztály:  8-18 év 
Időtartam:  90 perc  
Az általános iskola felső tagozatos diákjait, illetve középiskolásokat szeretnénk Rippl-Rónai 
József művészetének segítségével bevezetni a pasztellfestészet rejtelmeibe. A képalkotás 
során megismerkednek a tájképfestészet sajátosságaival, megtapasztalhatják a porfestékkel 
létrehozott bársonyos felületek, a pasztellszínek különleges árnyalatait.  
 
Arcok, karakterek, jellemek 
Ajánlott korosztály:  8-18 év 
Időtartam:  90 perc  
 Ismerjük meg a portré műfaját! Rippl-Rónai családfája nyomán, bekukucskálhatunk a mű-
vész kapcsolatrendszerébe. Korabeli arcok, személyiségek jelennek meg előttünk a múltból. 
A művész által készített portrék, zsánerképek lehetővé teszik, hogy egy-egy jellegzetes em-
ber személyiségéről, a művészhez kapcsolódó viszonyáról fogalmat alkothassunk.   
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Próbáljunk meg mi magunk egy-egy karaktert korabeli és mai fényképek segítségével meg-
jeleníteni a papíron. Rendelkezésre áll: ceruza, pasztellkréta. Elsősorban középiskolások 
jelentkezését várjuk, de szívesen látjuk mindazokat, akik szeretnének elmélyülni a portré 
műfajában.  
 
Ismert emberek 
Ajánlott korosztály:  14-18 év 
Időtartam:  90 perc  
Ismerkedjünk meg Rippl-Rónai József modelljeivel. Honnan ismerhetjük őket? Hogyan jel-
lemeznéd a művész képein látható ismert személyiségeket? A belső tulajdonságok feltérké-
pezéséhez vizsgáljuk meg az arcokat! Arcfelismerő játék. Az arc jellegzetességei, a karak-
terjegyek belső jellemvonásokat tükrözhetnek. 
Készíts karikatúrát!  (Képzőművészeti program, irodalmi és kommunikációs kapcsolódási 
pontokkal középiskolásoknak.)  
 
Rippl és a nők  
Ajánlott korosztály:  14-18 év 
Időtartam:  90 perc  
Rippl-Rónai József jellegzetes nőalakjai megragadóak, figuráinak sziluettjei jellegzetesek. 
Készíts vázlatot, skiccet, krokit! Ábrázoljuk az emberi alakot, ahogy a művésztől elleshet-
tük. Az ismert szoborjáték segít abban, hogy a választott mozdulat alapján elkészíthessük 
test- és mozdulat-tanulmányainkat egymásról. A program általános iskolásoknak és középis-
kolásoknak szól.   
  
 A „kukoricás” stílus 
Ajánlott korosztály:  5-10 év 
Időtartam:  90 perc  
Képzőművészeti program középiskolásoknak, általános iskolásoknak és óvodásoknak.   
A gyerekek megismerkedhetnek a szuggesztív színhasználattal és az ecsetkezelés artisztikus 
sajátosságaival. Alkotás során az impresszionista és a posztimpresszionista stílus által alkal-
mazott technikákat sajátítjuk el különböző alkotási metódusok szerint.  
Választható technikák korcsoportonként: Vastagabb ecsetvonásokból építkezve, temperával 
hozzuk létre a képet középiskolásokkal. A 10-14 évesek Rippl kukoricás stílusát olajpasztel-
lel próbálják követni. Kontúrvonalakkal határolják a formákat, majd a megálmodott színek-
kel kitöltik a felületeket. A 7-14 évesek a képet szaggatott krétanyomokból (olajpasztell) 
építik fel, a színes folt formaképző szerepére hagyatkozva. Végül az üresen maradt területe-
ket vízfestékkel töltik ki. Az 5-10 évesek megtapasztalhatják, milyen, amikor elveszítik az 
ecsetüket. Rájönnek, hogy ecset nélkül is lehet kukoricás stílusban festeni. Képalkotás ujj-
festéssel, szivacsnyomattal, dugónyomattal, stb.  

 
Kollázs és asszamblázs  
Ajánlott korosztály:  6-18 év 
Időtartam:  90 perc  
A montage és a collage szó is francia eredetű, az előbbi jelentése "összeillesztés", míg az 
utóbbié "ragasztás". Az emberek többsége az olyan alkotásokat nevezi egyik vagy másik 
néven, amelyek papírképekből kivágott, összeillesztett és egy újabb lapra felragasztott ele-
mekből állnak. A képfelületen lévő térbeli formák, a képsíkból kiemelkedő tárgyak az 
asszamblázs jellemzői. A kollázs és az asszamblázs nem választható el élesen egymástól. A 
rendelkezésre álló színes és mintás újságok, papírok, egyéb anyagok felhasználásával elké-
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szítjük valamelyik Rippl-Rónai alkotás egyedi újragondolását. Izgalmas és eredeti, a kép 
síkjából való kiemelkedés lehetőségeivel, a dimenziók változtatásával. 
Óvodások, általános- és középiskolások egyaránt képesek rá! 
 
Színes Enteriőr Lakberendezés 
Ajánlott korosztály:  16-18 év 
Időtartam:  90 perc  
Rippl-Rónai József villájában. Korabeli bútorokkal berendezett szobái adják az alkotás kiin-
dulópontját. Az enteriőr, mint festészeti műfaj is megjelenik. 
A középiskolások temperával festenek. A saját terveik alapján dolgoznak, de sablonokat is 
felhasználhatnak segítségül. Hozzárajzolhatnak, csinosítgatják, díszíthetik, kiegészíthetik a 
rendelkezésre álló eszközökkel. Az üres szobabelsőt saját ízlésüknek megfelelően alakíthat-
ják.  
Művészeti szakközépiskolásoknak, illetve látványtervező szakos hallgatóknak ajánlott prog-
ram. Rippl-Rónai otthona és az általa megfestett enteriőrök segítenek egy korabeli színdarab 
(pl. Molnár Ferenc) díszletterveinek elkészítésében. Tervezz! Készíts vázlatos rajzokat ceru-
zával, Színezz! Fess! 
 
Plein air Festés a szabadban 
Ajánlott korosztály:  14-18 év 
Időtartam:  90 perc  
Az érdeklődők művésztanár segítségével sajátíthatják el a szabadban való festés technikáját. 
Gyorsan száradó festékekkel, állványon, vagy rajzbakon a látvány után festünk, a környezet 
hangulatát próbáljuk megragadni az árnyat adó nagy fák alatt elhelyezkedve. Biztosítjuk a 
szükséges eszközöket, anyagokat, kellékeket. A program többek között általános művészet-
oktatásban tanuló diákoknak és felső tagozatos rajz szakkörösöknek szól. Várjuk a középis-
kolások, képművészeti szakkörösök, vagy képző- és iparművészeti szakokon tanuló diákok, 
csoportok jelentkezését.  
 
Kiállításhoz szorosan nem köthető, önálló múzeumi foglalkozások:  
 
Rendhagyó történelem óra – Apródiskola 
Ajánlott korosztály:  6-99 év 
A foglalkozás időtartama:  2-4 óra 
A foglalkozáson számtalan középkori fegyvert és harci viseletet ismerhetnek meg, próbálhat-
nak fel és ki a résztvevők, miközben meg is ismerik azokat a harcosokat, népeket, történelmi 
eseményeket, melyeken ezeket az eszközöket használták. A jóval hosszabb, APRÓDISKOLA 
elnevezésű program során íjazás, botvívás, azaz több játék kerül alkalmazásra.  
 
Bőrönd múzeum 
Iskolákban megvalósítható múzeumi előadások, programok. Az alábbiakat tudjuk – akár 
egymás után többször is, vagy egymásra épülve – prezentálni:  

• Legyünk mi is régészek!  
• Miről mesélnek a csontok?  
• Az arcrekonstrukcióról 
• Restaurátor foglalkozás  
• Fülelj! 
• Pásztorvilág – betyárvilág 

A foglalkozások időtartamai általában azonosak a múzeumban megvalósított programokéval. 
Részvételi díj: 650 Ft/gyermek + gépkocsi útiköltség  
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Őseink lakhelye, a jurta 
Ajánlott korosztály:  6-14 év 
Időtartam:  120 perc 
A foglalkozás első felében vetített képes előadás segítségével tekintjük át az emberi civilizá-
ció hajnalán használt legkorábbi lakhelyek típusait, majd bemutatjuk a jurta múltját és jelenét. 
A program második felében egy valódi jurtának a felépítése történik meg, természetesen be-
vonva a gyermekeket is. Ez utóbbihoz megfelelő időjárás szükségeltetik. 
 
A kis gömböc 
Ajánlott korosztály:  6-9 évesek 
Időtartam: 60 perc 
Mi az a kurta farkú malac? Hol túrta a földet? Ki vigyázott rá?  
A kisiskolásoknak szóló foglalkozás keretében egy mesét feldolgozva ismerkedhetnek meg a 
disznótartással. Szóba kerülnek a disznóval kapcsolatos szólások, közmondások, és mindenki 
elkészítheti saját szerencsemalacát.  
 
Árpa is van, makk is van… 
Ajánlott korosztály:  10-13 évesek 
Időtartam: 90 perc 
Somogy természeti adottsági kedveznek a disznótartásnak. A foglalkozás során eljátszunk egy 
disznóölést, megismerjük annak szokásait, és betekintést nyerhetünk a hús természetes tartósí-
tásának még ma is használt módjaiba. 
 
Manga-lica 
Ajánlott korosztály:  14-16 évesek 
Időtartam: 60 perc 
 „Japán képregényhős lett a magyar mangalica…” tudtuk meg a hírekből. A foglalkozás során 
a múlt és jelen állattartási, táplálkozási szokásairól beszélünk, szóba kerülnek a 
hungarikumok, a környezet- és egészségvédelem kérdései is. 
 
Nyissuk ki a ládát! 
Ajánlott korosztály:  6-9 évesek 
Időtartam: 60 perc 
Mit rejt a tulipános láda? Gyertek, pakoljuk ki együtt! A menyasszony nemcsak a hozományát 
tette a ládába, belecsempészett egy-két emléket is gyermekkorából. Sorra szemügyre vesszük 
dolgait, elbeszélgetünk az emberi élet fordulóiról, falusi gyermekek mindennapjairól. Meg-
csodáljuk a hímzett, szőtt textileket és megbeszéljük, hogy hogyan készültek. 
 
Míg az ipam, napam él… 
Ajánlott korosztály:  10-13 évesek 
Időtartam: 90 perc 
Kié volt a kelengyeláda és mit tartott benne? Mi az a hozomány és móringlevél? Hogyan vál-
tozott meg egy lány viselete, miután férjhez ment? Hogyan élt és gazdálkodott egy nagycsa-
lád? Mit jelentett vőnek lenni? Kinek vittek mátkatálat? Közös játék során megismerkedhe-
tünk régi és mai rokoni fogalmakkal és beszélgetünk a családi és nemi szerepekről, illetve 
azok változásairól.  
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Sorsok, emberek 
Ajánlott korosztály:  14-16 évesek 
Időtartam: 60 perc 
A menyasszonyi ládában régi fényképeket, tárgyakat és szövegeket találunk. Ezek vallanak 
arról, hogy milyen volt az egyes családtagok élete egy nagycsaládban. Megtudhatjuk hogyan 
éltek és választottak párt a fiatalok. Beszélgetünk a rokonsági formákról és közösen gondol-
kodunk a gazdálkodás, az életmód és a kultúra összefüggéseiről. Csoportmunka keretében 
felvázoljuk, hogyan változott a női és a férfi ideál az idők folyamán.  
 
A Fekete István Látogatóközpont kiállításaihoz: 
 
Kapcsolatok az erdei életközösségekben 
Ajánlott korosztály:  3-14 év 
Időtartam:  60-90 perc 
A környezetismereti foglalkozás az iskolai biológia és környezetismereti oktatást egészíti ki.  
A foglalkozás során az iskolák tanulói megismerhetik az erdő élőlényei között fennálló alap-
vető ökológiai kapcsolatokat. 
Többek között a következő kérdésekre kaphatnak választ: Mi is az a tápláléklánc, táplálékhá-
lózat? Kik a termelők, fogyasztók, lebontók? Hogyan halmozódnak fel a méreganyagok a 
táplálékpiramisban? Hogyan befolyásolják a rendelkezésre álló környezeti tényezők az élőlé-
nyek egyedszámát? 
 
Éltető elemünk, a víz 
Ajánlott korosztály:  10-14 év 
Időtartam:  120 perc 
A környezetismereti foglalkozás az iskolai biológia és környezetismereti oktatást egészíti ki.   
A program célja, hogy a gyermekek elgondolkozzanak rajta: mit ad nekünk és más élőlények-
nek a víz, s hogy ennek ellenére milyen mértékben pocsékoljuk és szennyezzük vízkészletein-
ket. Megismerhetik a víz élőhelyként betöltött szerepét és betekintést nyerhetnek a vizek és 
vízpartok élővilágába. A program második felében, a Deseda tóból közösen vett vízminták 
laborvizsgálatát végezzük el.  
 
Csáprágók és lábak 
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama:  100 perc + terepi vizsgálatok 
A foglalkozás az iskolai biológia és környezetismeret órát egészíti ki. 
A Foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a pókokkal, és más ízeltlábúakkal. 
Megtudják, hogy a lebontóknak milyen szerepe van a táplálékláncban, majd a foglalkozás 
második felében különféle ízeltlábúakkal ismerkedhetnek meg mikroszkóp alatt, és elsajátít-
hatják a pókhatározást is. 
 
Állati kommunikáció 
Ajánlott korosztály:  10 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama:  90 perc 
A foglalkozás az iskolai biológia és környezetismeret órát egészíti ki. 
A cél, az állatvilágban felmerülő kapcsolati rendszerek fölfedezése, kommunikációs formák 
megismerése, etológiai megfigyelések. A foglalkozás során a résztvevők a törzsfán fölfelé 
haladva megismerkednek a különféle viselkedési, jelzési formákkal. A foglalkozás végén egy 
szituációs játékkal modellezzük a denevérek kommunikációját és tájékozódási képességét. 
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Barangolás a föld ereiben - avagy a barlangok világa 
Ajánlott korosztály:  12 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Rögös úton jutottunk el a mostani domborzat kialakulásához. Előadásunk során a résztvevők 
megismerhetik a földtörténeti korokat, hogy az adott korban milyen változások mentek végbe 
országunk területén, milyen kőzetek képződtek és azok milyen anyagokból épülnek fel. 
Megtudhatjuk, hogyan keletkeztek a barlangok, és hogy milyen élőlények élhettek a barlan-
gokban évmilliókkal ezelőtt és napjainkban, hazánk területén.  
 
Gombajó ismeretek 
Ajánlott korosztály:  12 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama:  50 perc + terepi vizsgálatok 
A foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a gombák világával, szembesüljenek 
azzal a ténnyel, hogy a gombák nem annyira veszélyesek, mint ahogy azt mondják, és megta-
nulják megkülönböztetni az ehető gombákat mérgező párjuktól. Ezt követően terepbejárást 
tartunk és megismerhetik környezetünk fontosabb növényeit és gombáit. 
 
Vizek vízpartok élővilága 
Ajánlott korosztály:  8 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama:  90 perc + terepi vizsgálatok 
A foglalkozás szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz, és nagymértékben kiegészíti, kézzel-
foghatóvá teszi azt. A résztvevők találkozhatnak a tankönyvben található fajokkal élőben, 
kézbe vehetik a víziskorpiót, különféle csigákat, megtanulják megkülönböztetni a nádat és a 
gyékényt. Belemerülhetnek egy csepp Desedába, és felfedezőútra indulhatnak a 
mikroszkópikus világban, ahol vízibolhák, harangállatkák, tavi hidrák, és akár még medveál-
latkák is várhatják őket. 
 
Nyomkövetők 
Ajánlott korosztály:  8 éves kortól bármely korosztály számára 
A foglalkozás időtartama: 120 perc  
A foglalkozás során az ide érkező gyermekek csapatokat alkotnak, és külön kísérővel a 
Deseda-tó partján előre kijelölt úton, az általuk választott nyomokat követve, állomásokon 
természetismereti vetélkedőkön vesznek részt. Többféle útvonal, többféle feladat, ki lesz a 
jobb? Megismerkedhetnek a környék növényvilágával, amit a végén beszámolóval kell iga-
zolniuk. Megismerik a madarak sziluettjét, és azok élőhelyét, sportvetélkedőn vesznek részt, 
miközben nyomokat keresnek a következő állomáshoz, amit iránytű segítségével kell megta-
lálniuk időre. 
 
 

• A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása  
 
- Igyekszünk egyre több demonstrációs eszközt beszerezni, használni. 
- Igyekszünk olyan akciókat indítani, melyek fokozzák az iskolák, pedagógusok 

múzeumba indulásának esélyét. (Ilyenek idén a havi féláras akciónk, illetve az 
egyes jeles napokhoz, kiállításokhoz, eseményekhez kötődő ingyenes foglalkozá-
sok.) 

• Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés adatai 
 

Idén 342 csoporttal 9.203 gyermek érkezett múzeumunkba, akik kifejezetten múzeumi foglal-
kozást igénybe véve ismerkedtek meg szolgáltatásainkkal. Az iskolákban működő múzeumi 
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kapcsolattartók száma 27 fő. 245 pedagógussal tartjuk e-mailen keresztül a kapcsolatot. Ezek-
nek a 95%-a megyei cím. Nekik átlagban havi két levél megy ki. Aktív kapcsolatban állunk a 
Kaposvári Egyetemmel, a természetvédelmi mérnökök, valamint az óvodapedagógus hallga-
tók számára rendszeresen tartunk múzeumpedagógiai módszerekről szóló előadásokat. 

 
• Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 

 
Intézményünk folyamatosan kapcsolatban áll az iskolákkal, és minden adódó lehető-
ségről az állandó feladatokon túl – mint pl. nagyrendezvények, kiállítás megnyitók, 
stb. – tájékoztatást kapnak. Sok esetben a diákok önállóan veszik fel a kapcsolatot ve-
lünk, és a tájékoztatás alapján döntik el, melyik feladat elvégzésére jelentkeznek. A 
közösségi szolgálatot végző diákokról a múzeum havi összesítést végez, amit az isko-
láknak is megküld. 
 
 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
A gyűjteményre és a kiállítások-
ra alapozott múzeumpedagógiai 
foglalkozások és a foglalkozások 

résztvevőinek száma (db/fő) 

 
173 db  

7.267 fő  

 
180 db  

8.000 fő  

 
342 db 

9.203 fő 

A honlapon elérhető múzeumpeda-
gógiai foglalkozások száma (kiemel-

ten 
a kerettantervhez illeszkedő foglal-

kozásokra) 

 
24/24 db 

 
24/24 db 

 
29/29 db 

A tárgyévben kiadott múzeumpe-
dagógiai kiadványok száma, pél-

dányszáma és a hasznosított példá-
nyok száma (db/db/db) 

 
4 db 

5.170 db 
450 db 

 
3 db 

3.000 db 
 

 
2 db 

2.000 db 
1.800 db 

Iskolai tehetséggondozást segítő 
programok és a programok résztve-

vőinek száma (db/fő) 

 
195 db 

8.846 fő 

 
200 db 

9.000 fő 

 
345 db 

9.168 fő  
A korai iskolaelhagyás csökkentését 
segítő programok és a programok 

résztvevőinek száma (db/fő) 

56 db 
2.284 fő 

180 db  
8.000 fő 

139 db 
3.021 fő 

Iskolai közösségi szolgálat kap-
csán köznevelési intézményekkel 
kötött megállapodások száma a 
tárgyévben, valamint összesen, 

illetve  
az iskolai közösségi szolgálaton 
résztvevő diákok és az általuk a 
múzeumban eltöltött órák száma 

(db/db/fő/óra) 
 

1 db/9 db 
megállapodás 

104 fő 
424 óra 

9 db megálla-
podás 

104 diák 
500 óra 

 
 

9 db megállapodás 
113 diák 
648 óra 
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 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Múzeumpedagógiai programok bevé-
tele 

1.712 e Ft 1.000 e Ft 1.496 e Ft 

 
Az intézmény múzeumpedagógiai bevétele a növekvő látogatószám ellenére sem mutat növe-
kedést, minthogy 50%-os akciókat hirdettünk meg több alkalommal is, amelynek rendkívül 
nagy sikere volt, a látogatószámot emelte, a bevételt viszont nem. A szülők és az iskolák te-
herbíró képessége sokkal kisebb, mint ahogyan azt korábban terveztük, különösképp a vidéki 
települések esetében.  

 
3. Oktatási tevékenység: 
 

Felsőoktatási intézményekkel megvalósult együttműködés, különös tekintettel a tehetséggon-
dozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben  

 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Felsőoktatási tevékenységben okta-
tóként résztvevő munkatársak szá-
ma (fő) 

 
2 

 
3 

 
2 

Felnőttoktatásban oktatóként részt-
vevő munkatársak száma (fő) 

 
3 

 
3 

 
2 

A múzeum által akkreditált képzé-
sek és a képzések résztvevőinek 
száma (db | fő) 

 
1* 

 
1* 

 
1* 

*Kaposvári Egyetem + Rippl-Rónai Múzeum duális képzés 
 
Intézményünk kiemelt feladatának tekintette az oktatás segítését. Órarend szerűen tartunk 
órákat az egyes középiskolákban és a Kaposvári Egyetemen. Kiemelten támogatjuk a du-
ális képzést. 
 

4. Hozzáférés: 
 

a) Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés 
státusza 

Igény szerint adattári és 
raktári anyag biztosítása 

Muzeológusok és gyűj-
teménykezelők 

 
folyamatos 

 
teljesült 

 
 
Kutatószolgálat: információkat adtunk a gyűjteményeinkkel, művészettörténet esetében a 
művészekkel és műveikkel kapcsolatban – beleértve a reprodukció kéréseket is.  
 
 
 
 
 
 
 



 29 

b) Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása 
 

A könyvtár feladata:  

• A meglévő könyvtári állomány feltárásának folytatása (revízió), illetve a beérkező 
kiadványok (csere, vásárolt és ajándékba kapott könyvek, folyóiratok) számítógé-
pes adatbázisban történő rögzítése, gyűjteményben való elhelyezése. 

• A múzeumi dolgozók számára biztosítani a munkájukhoz szükséges dokumentu-
mokat (kölcsönzés, szkennelés, igény és lehetőség szerint a kért dokumentum be-
szerzése). 

• A kutatók, látogatók számára elérhetővé tenni a gyűjteményt, ami megvalósult a 
2016. május 19-i megnyitóval, mellyel nyilvánossá vált a könyvgyűjtemény. (Lá-
togatási idő: kedden és csütörtökön, 9-15 óráig.)  

• Cserekapcsolatok (kiadványcsere) folyamatos ápolása országos és megyei hatókö-
rű múzeumokkal, de sok helyi, városi múzeummal is. Kapcsolatot tartunk a hatá-
ron túli magyar vonatkozású múzeumokkal, és a múzeum tevékenysége során ki-
alakult egyéb külföldi cserekapcsolatokat is ápoljuk.  

• A kihelyezett kézikönyvtárak folyamatos figyelemmel kísérése. 
 
Év végi rekordszám a számítógépes nyilvántartásban: 25.456 rekord. 
Az éves felvitel összesen: 4.894 db: 
Ez adódik a gyarapodásból (1.065 db), a revízió folyamán meglévő, de nyilvántartásba 
nem került könyvekből, folyóiratokból (3.829). 
A 2016. év folyamán 12.702 darab könyv és folyóirat került számítógépes adategyeztetés-
re. 
 
 
 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Kutatószolgálatot igénybe vevő 
kutatók és a kutatási alkalmak 
száma (fő | db) 

 
84 fő 
109 alka-
lom 

Nem ter-
vezhető, 
igény sze-
rint 

 
186 fő,  

296 alkalom 

Múzeumi könyvtár használóinak 
száma és a múzeumi könyvtárláto-
gatások száma (fő | db) 

 
186 fő 
 100 alka-
lom 

Nem ter-
vezhető, 
igény sze-
rint 

 
295 fő  

375 alkalom 

Honlap-látogatások száma 69. 588 70.000 63.323 
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5. Módszertani szolgáltatások: 
 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Szaktanácsadások száma (mű-

tárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 
 

 
 
 

54 

 
 
 

40 

 
 
 

113 

Módszertani műhelygyakorlatok 
száma (műtárgyvédelmi és állo-

mányvédelmi, gyűjteménykezelé-
si, 

digitalizálási, valamint múzeumpeda-
gógiai és közönségkapcsolati tevé-

kenység körében) 

 
 

34 

 
 

20 

 
 

32 

 
Kéjük, hogy a 2016-ban elvégzett módszertani műhelygyakorlatokról, valamint az állomány-
védelmi felelős helyszíni bejárásairól a beszámolóhoz mellékelt dokumentum kitöltésével tájé-
koztatni szíveskedjenek.  

 
 

II.  Kiállítási tevékenység 
 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Állandó kiállítások száma és láto-
gatószáma  
- (db | fő) 
-  

 
11 db 

62.835*  
 

 
12 db 

60.000 

 
12 db 

76.343** 

Időszaki kiállítások száma és láto-
gatószáma  
- saját épületben (db | fő)  
- más intézményben ( db|fő)  
- külföldön megrendezett 

(db | fő) 

 
hazai: 16 db 

36.336  
 

 
hazai: 12 db 

25.000  
 

 
- 15 db 
37.048  
- 18 db 
23.568 *** 
- 0 
 

Vándorkiállítások száma és látoga-
tószáma  
- hazai (db | fő)  
- külföldön megrendezett 

(db | fő) 

- hazai: 8 db, 
29.195  

 
- külföldi: 
2 db, 1.553  

 
 

 hazai: 1 db, 
2.000  

 

 
- 4 db  

13.720 
     - 0 

Befogadott kiállítások száma és lá-
togatószáma (db | fő)  

- hazai: 6 db, 
27.545  

 
- külföldi: 
2 db, 1.553  

 
 hazai: 7 db, 

27.000  
 

 
 

hazai: 8 db 
24.842 
 

A nemzetiségek anyaországában 
megrendezett kiállítások száma és 

 
- 

 
- 

 
- 
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látogatószáma (db | fő)  

Virtuális kiállítások száma és láto-
gatószáma (db | fő) 

 
1 db 

596  

 
2 db 

1.500  

4 db 
1.316 + 
MANDA 

A hozzáférhető műtárgyállomány 
mutatói: 
- teljes műtárgyállomány száma 

(db) 
- kiállításban, látványtárban, ta-

nulmányi raktárban bemutatott 
tárgyak száma (db) 

-  interneten hozzáférhető tárgyak 
száma (db) 

- a teljes műtárgyállomány és a 
fentiek értelmében hozzáférhető 
műtárgyállomány aránya (%) 

 
 
 

- 2.386.394 
db 

- 279.055 db 
 
 

- 11,7 % 

 
 
 

- 2.418.056 
db 

  - 279.055 db 
 
 
- 11,5 % 

 
 
 
- 2.442.275 

db 
- 297.670 db 

 
 

- 44.600 db 
 
 

- 14 % 

A tárgyévben megjelent tárgyka-
talógusok és kiállítási vezetők szá-
ma (magyar és idegen nyelven), 
példányszáma és a  hasznosított 
példányok száma (db | db | db) 

magyar: 3 db, 
1800 db, 450 

db 
 

idegen nyel-
ven:  

1 db, 300 
db, 8 db 

 
 

magyar: 2 db, 
1.000 db 

 
 

 
 
magyar: 2 db 
1.000 db,  
800 db 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 
kiegészített kiállítások száma 

 
15 

 
14 

 
20 

* A 11 db állandó kiállítás együttes látogatószáma. 
** A 12 db állandó kiállítás együttes látogatószáma. 

*** A látogatószám nem teljes, 5 kiállítás még folyamatban van, nem rendelkezünk róla 
látogatottsági adatokkal. 
 
 
 

a) Az intézmény 2016. évi kiállítási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az 
intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához. 

 
Egyetlen megyei hatókörű városi múzeum vagyunk az országban, amely nem rendelkezik 
saját épülettel. Amint ez a helyzet változik a jövőben, minden állandó kiállításunkat szándé-
kozzuk megújítani, addig is a telephelyeinken lévő kiállítások létrehozására és azok korsze-
rűbbé tételére koncentrálunk és készítünk a fenntartóval közösen uniós pályázatokat.  

 
 

b) Kiállítások:  
 
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Természeti örökségünk 5.866 5.500 5.583  
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Kincsek Somogy földjéből 4.223 4.000 3.643  
Fejezetek Somogy néprajzából 5.798 5.500 4.861  
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény 3.931 4.000 3.526  

 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont 

 
Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Rippl-Rónai József Gyűjtemény 6.748 8.000 10.119 
Az Andrássy-ebédlő 5.350 8.000 10.119 

Rippl-Rónai József iparművészeti 
munkássága és az Andrássy-ebédlő 

 
5.350 

 
8.000 

 
10.119 

 
Fő u. 12. (Anker-ház) 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Az otthon melege – A Steiner gyűjte-

mény 
 

364 
 

1.500 
 

2.069  
Sportolók, Sikerek, Serlegek – sport-

történeti kiállítás 
 
- 

 
1.500 

 
2.290  

 
Vaszary Emlékház 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Vaszary festménykiállítás 257 250 200 

 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
A Kaposszentjakabi Bencés Apátság és 

környékének középkori emlékei 
 

247 
 

300 
 

2.187 
 
A tagintézmény területén 2016-ban a műemléki helyreállítási munkálatok miatt régészeti ása-
tások folytak, ezért csak részlegesen volt nyitva, azonban továbbra is helyet adott múzeumpe-
dagógiai foglalkozásoknak, valamint a Szentjakabi Nyári Esték című színházi programsoro-
zatnak.  
 
 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Békalencse, vízipásztor, fakopáncs 24.701 25.000 21.627 

 
Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Áthúzódó saját időszakos kiállításunk 2016-ban nem volt. 
 
Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
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Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2016. terv 2016. tény 
Ékszerek, Drágakövek, Dísztárgyak 

kiállítás 
  

198  
„Szennyes ingem, szennyes ga-

tyám…” (munkacím) néprajzi kiállítás 
 

3.000 
 

3.178 
A rejtett egész – Takáts Gyula költő és 

képzőművész emlékkiállítása 
 

300 
 

1.568 
„Tengerhez magyar!  

El a tengerhez” 
 
- 

 
1.104  

„Isten veled édes hazám” Fotók és 
gondolatok ’56-os menekültekről 

 
- 

 
347  

 
Ékszerek, Drágakövek, Dísztárgyak kiállítás – Rónai Attila ötvösművész kiállítása 

2016. április 10. – 2106. május 31. 
 
„Szennyes ingem, szennyes gatyám…” időszaki néprajzi kiállítás 

2016. április 9. – 2016. augusztus 22.  
 
A rejtett egész – Takáts Gyula költő és képzőművész emlékkiállítása  

2016. május 27. – 2016. augusztus 21. 
 

 „Tengerhez magyar! El a tengerhez” 
 2016. szeptember 8. – 2017. január 9. 
 
„Isten veled édes hazám” Fotók és gondolatok ’56-os menekültekről 
 216. november 3. – 2017. február 27. 
 
 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont 
 

Kiállítás címe 2016. terv 2016. tény 
Rippl-Rónai 50 rajza.  

A Könyves Kálmán Kiadó lapjai 
 

1.500 
 

1.743 
Rippl-Rónai József grafikái – Váloga-

tás a RRM gyűjteményéből 
 

1.500 
 

4.068 
 
Rippl-Rónai 50 rajza. A Könyves Kálmán Kiadó lapjai 

2016. május 27. – 2016. augusztus 31.  
 
Rippl-Rónai József grafikái – Válogatás a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből 

2016. szeptember 1. – 2017. április 30. 
 
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások látogató-
számmal (saját épületben): 
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Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Évszázados tradíciók –  

A Dr. Oetker múltja és jelene 
 
- 

 
3.000 

 
1.297 

 
Évszázados tradíciók – A Dr. Oetker múltja és jelene  

2016. szeptember 15. – 2017. február 12. 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
 

NatGeo Wild – Varázslatos vadon 
 
- 

 
1.500 

 
1.600 

Mesélő Vizek, az igazi vízipók - 10.000 10.639 
 

A természet ízei 
 
- 

 
6.500 

 
7.786 

 
A tengerek csodái 

 
- 

 
3.500 

 
1.716 

 
NatGeo Wild – Varázslatos vadon  
2016. február 11. – 2016. április 30.    
 
Mesélő Vizek, az igazi vízipók  
2016. április 22. – 2016. július 3. 

 
A természet ízei  
2016. július 7. – 2016. október 7.  
 
A tengerek csodái  
2016. október 13. – 2017. március 13.  
 
 
 
 
Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok 
keretében megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 
 

Kiállítás címe Helyszín 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
 

Egry József, a fény festője 
Kaposvár, Rippl-
Rónai Múzeum  

 
370 

 
400 

 
323 

A szépség vonzásában – 
Rippl-Rónai József emlék-

kiállítás Veszprémben 

 
Laczkó Dezső Mú-
zeum, Veszprém 

 
- 

 
- 

  
4.763 

 
Martyn Ferenc emlékkiállí-

tás 
 

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 

Vaszary Képtár, Ka-
posvár 

 
- 

 
- 

 
 215 

Képtár a jövőnek – Válo-
gatás a kaposvári Rippl-

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 
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Rónai Múzeum kortárs 
művészeti gyűjteményéből 

Vaszary Képtár, Ka-
posvár 

- - 298  

 
Egy turista Budapesten. 

Bács Emese festőművész 
kiállítása 

 

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 

Vaszary Képtár, Ka-
posvár 

 
- 

 
- 

  
196 

 
Felfrissített emlékezet 

címmel Záborszky Gábor 
festőművész kiállítása 

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 

Vaszary Képtár, Ka-
posvár 

 
- 

 
- 

  
175 

"Mi magunk és körülöt-
tünk”. Somogyi képzőmű-
vészek kiállítása, Rotary 

kiállítással közös  

 
Somogy Megyei 

Kormányhivatal Ga-
lériája, Kaposvár 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

534  

Gulácsy álmai – Gulácsy 
emlékkiállítás 

KOGART Galéria, 
Tihany 

 
- 

 
- 

  
2.450  

 
Redő Ferenc és Vörös Ro-

zália emlékkiállítása 

Tornyai János Mú-
zeum   

Hódmezővásárhely 

 
- 

 
- 

  
829 

Természetművészet – Kis 
gesztusok 

Műcsarnok, Buda-
pest 

 
- 

 
- 

 
2.317  

"Ahol élünk" Kocsis Imre 
emlékkiállítása 

 

Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Skanzen 
Galéria, Szentendre 

 
- 

 
- 

 
936  

Párizstól Kaposvárig, a 
Földközi tengertől a Bala-
tonig.  Rippl-Rónai művé-

szete 

 
Balatonfüred, 
Vaszary Villa 

 
- 

 
- 

 
4.724  

 
Emlékezet. 56-an '56-ról. 

 

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 
Vaszary Képtár 

 
- 

 
- 

 
168  

 
Gyermek a magyar művé-

szetben 

Budapesti Történeti 
Múzeum Vármúze-

uma 

 
- 

 
- 

  
folyamatban  

 
Japonizmus a magyar mű-

vészetben 

Várkert Bazár – 
Testőrpalota, Buda-

pest 

 
- 

 
- 

 
folyamatban  

Társak, múzsák, szerelmek 
kiállítás 

Kieselbach Galéria, 
Budapest 

 
- 

 
- 

  
5.963 

A Műcsarnok első arany-
kora 

Műcsarnok, Buda-
pest 

- -  
folyamatban   

Kísérletek és kísértetek – 
Szűcs Attila festészete 

Ludwig Múzeum, 
Budapest 

 
- 

 
- 

 
folyamatban   

 
Lieber Erzsébet  

képzőművész kiállítása 
 

Együd Árpád Kultu-
rális Központ – 

Vaszary Képtár, Ka-
posvár 

 
 
- 

 
 

- 
folyamatban  
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Egry József, a fény festője 
2015. november 19. – 2016. február 21. 
 
A szépség vonzásában – Rippl-Rónai József emlékkiállítás Veszprémben – 
 Laczkó Dezső Múzeum 
2015. november 19. – 2016. február 28. 
 
Martyn Ferenc emlékkiállítás 
2016. január 21. – 2016. március 6. 
 
Képtár a jövőnek – Válogatás a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum kortárs művészeti gyűjtemé-
nyéből 
2016. május 9. – 2016. augusztus 17. 
 
Egy turista Budapesten. Bács Emese festőművész kiállítása 
2016. március 18. – 2016. május 8. 
 
Felfrissített emlékezet címmel Záborszky Gábor festőművész kiállítása 
2016. augusztus 15. – 2016. október 8. 
 
"Mi magunk és körülöttünk”. Somogyi képzőművészek kiállítása, Rotary kiállítással közös  
2016. május 10. – 2016. május 29. 
 
Gulácsy álmai – Gulácsy emlékkiállítás 
2016. július 11. – 2016. október 21. 
 
Redő Ferenc és Vörös Rozália emlékkiállítása 
2016. február 26. – 2016. április 20. 
 
Természetművészet – Kis gesztusok 
2016. július 26 – 2016. október 16. 
 
"Ahol élünk" Kocsis Imre emlékkiállítása 
2015. szeptember 25. – 2016. április 20. 
 
Párizstól Kaposvárig, a Földközi tengertől a Balatonig.  Rippl-Rónai művészete 
2016. augusztus 1. – 2017. január 15. 
 
Emlékezet. 56-an '56-ról. 
2016. október 21. – 2016. december 4. 
 
Gyermek a magyar művészetben 
2016. október 1. – 2017. március 10. 
 
Japonizmus a magyar művészetben 
2016. december 5. – 2017. március 20. 
 
Társak, múzsák, szerelmek kiállítás 
2016. november 1. – 2016. december 1. 



 37 

 
A Műcsarnok első aranykora 
2016. november 16. – 2017. március 12. 
 
Kísérletek és kísértetek – Szűcs Attila festészete 
2016. december 15. – 2017. február 19. 
 
Lieber Erzsébet képzőművész kiállítása 
2016. december 9. – 2016. február 28. 
 
 
Külső helyszínen lévő egyéb kiállításaink:  
 
Szulok Károly Régészeti Gyűjteménye – Kulipintyó Villa, Balatonföldvár  
(önkormányzati fenntartású állandó kiállítás) 
2015. április 29-től  
 
„Avar nők és férfiak Zamárdiban” – Zamárdi, Városháza (2013. júniustól) 
 
Rómaiak a Balatonnál. Kiállítás a Galerius fürdőben Siófokon  
 
7 évezred emlékei Balatonbogláron, Fischl-ház 
 
Rádpusztai múlt. Ikon Borpince, Balatonlelle-Rádpuszta  
 
Segesd – Királynéi központ és mezőváros. Segesdi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 
  
Őskohó Múzeum. (Somogyfajsz. Fenntartó a Somogyfajszi Önkormányzat és az Alapítvány) 
 
A kincses Zamárdi Válogatás a Piller gyűjteményből. Zamárdi, Könyvtár  
 

 
 

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal  
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
 

Virtuális vártúrák 
 

596 
 

600 
 

1.316 
 

Ötvös Károly – Apróságok 
 

1.832 
 

100 
 

165 
 

Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 
Virtuális vártúrák 
2015. október 13. – 2016. május 4. 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 
Ötvös Károly – Apróságok 
2015. október 15. – 2016. január 31. 
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c) Látogatottság:  
 

 
 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 
d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a mu-
zeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

 
 
 
Minden hónap első vasárnapján: Február 7., Március 6., Április 3., Május 1., Június 5., Július 
3., Augusztus 7., Szeptember 4., Október 2., November 6., December 4.  

 
 
 

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

Nyitvatartási idő Muzeális intézmény neve 

Téli Nyári 

RRM - Rippl-Rónai Múzeum, 
Fő u. 10. 

 
11.01.-03.31.: 10-16 óráig 

 
04.01. – 10.31.: 10-16 óráig 

Anker-ház kiállítóhely 11.01.- 03.31.: 10-16 óráig 04.01. – 10.31.: 10-16 óráig 
RRM - Rippl-Rónai Emlék-
ház és Látogatóközpont 

 
11.01.- 03.31.: 10-16 óráig 

 
04.01.-10.31.:10-18 óráig 

RRM – Fekete István Látoga-
tóközpont   

11. 01.- 03.31. 10-16 óráig 
 

04.01.-10.31.:10-18 óráig 
A hét minden napján nyitva 
tart. 

Szentjakabi Bencés Apátság 
Romkert 

A kiállítóhelyen végzett műemléki helyreállítási munkálatok 
miatt a tárgyévben csak részlegesen volt nyitva. 

Vaszary Emlékház Előzetes bejelentkezés alapján a Fő u. 10. kiállítóhely nyitva 
tartása szerint. 

 
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban dolgozó szakmuzeológusok és közmű-
velődési dolgozók alacsony száma miatt állandó jelleggel és külön bejelentkezés alapján tu-
dunk biztosítani szakmuzeológusi tárlatvezetéseket. 
Ünnepi nyitva tartás: A múzeum a karácsonyi ünnepek, valamint a húsvét hétfő kivételével 
ünnepnapokon nyitva van. Az állami ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a 

Mutatók 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Összes látogatószám 44.101 46.000 48.501 
ebből: teljes árat fizető látogató 7.893 8.000 4.073 

kedvezményes árat fizető 19.041 20.000 17.500 
ingyenes 17.167 18.000 26.928 

ebből: diák látogatók 15.183 16.000 15.394 
ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 568 

(1,28%) 
600 

(1,3%) 
688 

(1,4%) 
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belépés ingyenes, illetve minden hónap első vasárnapján a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 
2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvényesítjük a muzeális intézmények látogatóit meg-
illető kedvezményeket. 

 
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezde-

ményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  
 
- 2016-ban is új múzeumpedagógiai foglalkozásokat dolgoztunk ki, melyek többsége 
igyekszik minél több demonstrációs eszközt felvonultatni. 
- Nagy igény van a városban a gyermekek nyári elhelyezésére, ezért igyekszünk ebben is 
partnerei lenni a szülőknek és iskoláknak. Ennek szellemében idén 8 db egyhetes tábort 
szerveztünk.   
- Idén sikerült minden eddiginél több múzeumi bérletet értékesítenünk. (9 db, összesen 
196 gyermek részére, 431.200 Ft értékben). Az eredményesség oka két tényezőben kere-
sendő: korán (augusztusban) a pedagógusok kezébe kerültek a bérletek ajánlásai, vala-
mint jól működik az egyre bővülő múzeumi kapcsolattartó hálózatunk. 
- Beindítottuk a féláras foglalkozási akciónkat, mely keretében minden hónapban egy 
foglalkozásunkat fél áron (330 Ft/gyermek) adunk. A program kimondottan tetszik a pe-
dagógusoknak, az eredmények az adott foglalkozás igénylésének mennyiségben mérhető-
ek. 
- Igyekszünk a pályázatokból, a város céltámogatásaiból kedvezményes vagy ingyenes 
foglalkozásokat elérhetővé tenni. Ilyenek esetén érezhető az ugrásszerű látogatószám-
emelkedés.   
 

g) Látogatószám növelésének stratégiája 
 

Intézményünk szolgáltatásaival a társadalom minél szélesebb rétegeit kívánja továbbra is 
megcélozni. Kiállításaink minden rétegnek szólnak, de a különböző interpretációs variá-
ciókkal különböző látogatói rétegeket kívánunk elérni.  
A figyelem folyamatos ébrentartásával, színvonalas múzeumi rendezvényekkel és prog-
ramokkal kívánjuk arra sarkallni a potenciális látogatói kört, hogy több alkalommal láto-
gasson el a múzeumba.  
A kiállítások frissítése elengedhetetlen fontosságú a látogatók megtartásában.  
A fix időpontú rendezvények, mint pl. a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Feszti-
válja, Múzeumpedagógiai Évnyitó, jó lehetőséget teremtenek arra, hogy rendszeres mú-
zeumlátogatóvá tegyük az érdeklődőket, rászoktassuk őket a múzeumlátogatásra. Ugyan-
akkor a látogatók megtartásában elengedhetetlen fontosságú a kiállítások időről-időre tör-
ténő frissítése.  
Munkatársaink folytatják múzeumpedagógiai tájékoztatóikat tanároknak, igyekeznek az 
oktatási intézményekben kontakt-személyek hálózatát bővíteni. 
Idén újra nyitottunk a nyugdíjas korosztály felé. Az eredményes pályázati tevékenység 
során indukálódó kapcsolatfelvétel eredményei kis mértékben 2016 őszén már megmu-
tatkoztak. Komolyabb látogatószám növekedésre 2017 tavaszától számíthatunk.  

 
 
h) Az épületen belüli információs eszközök 

 
A Fekete István Látogatóközpont kiállításában 13 db táblagépen érhető el az élőlények fajle-
írása, valamennyi információs pult anyagát angol és német nyelvre fordítottuk 2016-ban. Az 
előadóterem projektorral, hangszórókkal lett felszerelve.  
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A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, valamint a Szentjakabi Bencés Apátság Rom-
kert kiállítóhelyeken infopultokat állítottunk fel. Az egyedi okos telefonos alkalmazás beveze-
tése forrás hiányában nem teljesült. A jövőben keressük a pályázati lehetőségeket. 

 
i) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

 
A múzeumnak nincs saját tulajdonában lévő épülete így a komfortérzet kialakításában nagyon 
behatárolt lehetőségei vannak. 
Hiányosság, hogy központi kiállító épületünkben nem rendelkezünk ruhatárral, illetve olyan 
múzeumi bolttal, amelybe beléphet a látogató, mivel a múzeumi bolt egyben jegypénztár is. 
A pénztárban múzeumi kiadványokat, képeslapokat és fényképes, idegen nyelvű összefogla-
lókat árusítunk. A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban, valamint a Fekete István 
Látogatóközpontban múzeumi boltot állandó jelleggel, büfé, kávézó működését – a gazdasá-
gosság figyelembe vételével – azonban csak időszakos jelleggel biztosítunk.  
2015 júniusában a Fekete István Látogatóközpont épületében megnyílt az állandó jelleggel 
üzemelő (téli időszakban italautomatával) Deseda pArt Kávézó, amely tovább gyarapítja a 
látogatóink számára nyújtható szolgáltatásaink körét. A Látogatóközpont múzeumi boltot 
üzemeltet a jegyárusítás helyéül is szolgáló információs pultban, ahol múzeumi kiadványok és 
egyéb ajándéktárgyak (hűtőmágnes, könyvjelző, matrica, kitűző, térképek stb.) vásárolhatók. 
Bizományosi szerződés keretében árusítjuk a Göncöl Alapítvány „Süni” és „Vadon” magazin-
jait és ökológiai társasjátékát. Új ajándéktárgyakat is készíttettünk ebben az évben (különböző 
mintájú kitűzők, szuvenír pólók… stb.). 

 
j) Az akadálymentesítés helyzete  

 
A 2013-2014-es év folyamán megnyílt kiállítóhelyeink (Rippl-Rónai Emlékház és Látogató-
központ, valamint Fekete István Látogatóközpont) már megfelelnek az akadálymentesítés 
követelményeinek, míg a múzeum főépületében (Fő u. 10.) az akadálymentesítés a műemléki 
épület adottságainak megfelelően, csak részben valósult meg. A kiállítóhelyen akadálymente-
sített mellékhelyiséggel rendelkezik.  
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban és a Fekete István Látogatóközpontban az 
épület teljes mértékben akadálymentesített, a mozgássérültek, nehezen közlekedők számára 
lifttel, a gyengén látók számára a padlózaton vezető csíkokkal, valamint a hallássérültek szá-
mára indukciós hurokkal van az épület felszerelve.  
Az egyetlen megoldásra váró probléma az akadálymentesítés szempontjából, az Fekete István 
Látogatóközpont épületének gépjárművel való megközelíthetőségének hiánya, mivel a legkö-
zelebbi parkoló mintegy 400 méterre található a Látogatóközponttól.  
A Fekete István Látogatóközpont szabadtéri kiállítóhelyein az idei évben folytattuk az aka-
dálymentesítést, és rámpák segítségével teljesen akadálymentessé vált a terület. 
 
k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 
A TIOP-TÁMOP pályázatok segítségével kialakított nagyot halló hurokhálózatot 2015 óta 
működtetjük és egy jelbeszéddel kommunikáló teremőrt is alkalmazunk. A Fekete István Lá-
togatóközpontban az információs táblákon Braille-írás írással is szerepelnek az információk. 
Ezeken túl igyekszünk személyes jó kapcsolatot ápolni ezen célközönséggel, és többek között 
így is invitálni, fogadni őket a múzeumban. Számukra külön múzeumpedagógiai foglalkozást 
fejlesztettünk ki. 
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l) Műtárgykölcsönzések (Kérjük, hogy az alábbi összegző adatok mellett a 2016. évi Ász 
ellenőrzésre figyelemmel a mellékelt dokumentum kitöltésével a kölcsönzésekről részletes 
tájékoztatást adni szíveskedjenek.) 

 
 2016 
Kölcsönzési szerződések száma 

- kölcsönadott 
- kölcsönvett 

 
- 25 
- 7 

- ebből muzeális intézménnyel kötött szerződések száma  
25 

- ebből nem muzeális intézménnyel kötött szerződések száma  
7 

kiadott miniszteri hozzájárulások száma 5* 
* A Karádi Tájház és a Zamárdi Tájház és Általános Iskola esetében pedig folyamatban van 
az engedélyek kérése 

 
 
 

III.  Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 
 

1. Gyarapodás 
 

A gyűjteménygyarapodás szakáganként, a gyarapodás módjának és forrásának megjelölésével  
Gyarapodás és arányainak tervezése  

 
Természettudomány: A 2016. évben a természettudományi gyűjtemény több kisebb magán-
gyűjteménnyel gyarapodott, melyhez ajándékozással jutottunk hozzá, valamint a saját gyűj-
tésből is jelentős gyarapodást értünk el. 
Régészet: A régészeti gyűjtemény-gyarapítás alapja szokásosan a régészeti feltárások voltak. 
Történeti muzeológia: A gyűjteménygyarapodás ajándékozással történt. 
Néprajz: A gyűjteménygyarapításban a felajánlásokra hagyatkoztunk. 
Művészettörténet: A gyűjteménygyarapodás ajándékozással történt. A kortárs művészeti 
gyűjtemény gyarapítása pályázat útján vásárlással történt.  
 
A gyűjteménygyarapítás tekintetében sem az állami, sem az önkormányzati támogatás nem 
nyújt lehetőséget a vásárlással történő gyarapításra, ez kizárólag pályázatok függvényében 
történik. A NKA esetében is jelentős visszaesés mutatkozott a vásárlásra és állagvédelemre 
fordítható pályázati keretösszegek tekintetében, kivételt ez alól a képzőművészet képez. Az 
intézmény, a fentebb említett okokból kifolyólag, vásárlással csak szerény mértékben tudja 
gyarapítani gyűjteményét, az egyéb gyarapítási lehetőségek pedig esetlegesek. 
 

 
Feladat (szerzemény, 
szakág,) 

Gyarapodás 
módja és forrás 

Felelős Határidő A teljesülés 
státusza 
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Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 
 

Feladat Felelős Határidő 
Fazekas-féle Pyraloidea gyűjtemény aján-

dékba fogadása 
Ábrahám Levente 2016. június 30. 

Kaposszentjakab – Cizellált arany ékszer 
töredéke 

Molnár István 2016. június 30. 

Csere Lászlóné, Kaposvár díszpolgárának 
tevékenységét bemutató cikkgyűjtemény 

Varga Éva 2016. december 15. 

Egy rézágy a századfordulóról Varga Éva 2016. december 15. 
Kőszegi Ödön, kaposvári tűzhelykészítő 

sparheltje a XX. sz. elejéről 
Varga Éva 2016. december 15. 

Somogy Megyei Nyomda 1948-as zászlója Varga Éva 2016. december 15. 
Nagy Zoltán igazságügyi szakértő szak-

könyvtára (536 db) 
Horváth Szilvia 2016. december 15. 

dr. Zsobrák János ügyvéd könyvhagyatéka 
(579 db) 

Horváth Szilvia 2016. április 5. 

Radák Eszter festőművész egy műve Géger Melinda 2016. december 30. 
Záborszky Gábor festőművész egy műve Géger Melinda 2016. december 30. 

 
 
 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Tárgyévi régészeti és ős-
lénytani feltárások alapte-
rületének várható nagysága 
(m2) 

 
29 db 
16.614 

 
Nem tervezhető 

 
14 db 
13.765 

Az éves gyűjteményfej-
lesztési tervben meghatá-
rozott egyéb gyűjtemény-
gyarapítási alkalmak száma 

 
27 db 
18 nap 

 
50 db 
20 nap 

 
72 db 

- A régészeti és őslénytani 
feltárás nyomán feldolgo-
zandó állomány nagysága 
- összesen (db, vagy 

egyéb jellemző mutató) 
- tárgyévben (db, vagy 

egyéb jellemző mutató) 

 
 
 

*165.954 db 
 

2.832 db 
 

 
 

Nagyberuházások 
függvényében 

 
 
 

163.013db** 
 

2.941 db** 
 

A feldolgozandó egyéb 
műtárgyállomány nagysága  
- összesen (db) 
- tárgyévben (db) 

278.169 db + 0,5 
ifm dokumentum 
+ 65.481 perc + 
5 ifm adattár + 7 
tekercs mozgó-
film + 2.597 perc 
videófelvétel + 
4.918 perc hang-
felvétel 

268.169 db + 0,5 
ifm dokumentum + 
65.481 perc + 5 ifm 
adattár + 7 tekercs 
mozgófilm + 2.597 
perc videófelvétel + 
4.918 perc hangfel-
vétel 
Tárgyévben:  

213.164 db + 0,5 
ifm dokumen-
tum 

88.234 db archív 
fotó, 152.681 db 
fotónegatív, 
1812 db adattári 
fotó, 2.597 perc 
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Tárgyévben: 
7.632 db + 0,5 
ifm 

10. 000 db  videófelvétel, 
4.918 perc hang-
felvétel, 284 db 
könyv 
Tárgyévi: 9.526 
db 

A tárgyévben régészeti és 
őslénytani feltárás nyomán 
múzeumba került tárgyak 
száma (db, vagy egyéb jel-
lemző mutató) 

 
 

7.528 db 

 
 
Nagyberuházások 
függvényében 

 
 
16.405 db 

A tárgyévben ajándékozás-
sal bekerült tárgyak száma 
(db) 

4.140 db és 230 
tétel 

 
1.000 db 

 
12.862 db 

A tárgyévben adásvétellel 
bekerült tárgyak száma 
(db) 

147 db és 0,5 
ifm 

 
2 db 

 
4 db 

A tárgyévben egyéb, a fen-
tieken kívüli gyűjtemény-
gyarapodással bekerült tár-
gyak száma (db) 

 
4.815 db 

és 3 tétel 

 
5.000 db 

 
7.614 db 

* leltározatlan 2014.:    16.0511 
         nyilvántartásba vett 2015-ben:  -   2.832 
     gyarapodás 2015-ben:   +  8.275 
     leltározatlan össz. 2015.:    165.954 
 
**leltározatlan 2015.:     165.954 
     nyilvántartásba vett 2016-ben:            -  15.701 
     selejt leltározatlanból 2016-ban           -    4.625 
     gyarapodás 2016-ban:             + 17.385  
     leltározatlan össz. 2016.:     163.013 
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2. Nyilvántartás 

 
a) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM 

rendelet előírásainak teljesülése 
 
• Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

  
Gyűjtemény meg-

nevezése 
Gyarapodási 

napló 
N/H/Sz 

Szakleltárkönyv 
N/H/Sz 

Leírókarton  
N/H/Sz 

Szekrénykataszter 
N/H/Sz 

Duplumnapló 
N/H/Sz 

Ásvány- és kőzet-
gyűjtemény 

 H, Sz    

Paleontológiai 
gyűjtemény 

 H    

Herbarium 
Somogyicum 

   H  

Mollusca gyűjte-
mény 

   H  

Insecta gyűjte-
mény 

   H  

Alkoholos rovar-
gyűjtemény 

   H, Sz  

Kétéltű- és hüllő-
gyűjtemény 

 H, Sz    

Madár- és emlős-
gyűjtemény 

 H, Sz    

Állatbőr gyűjte-
mény 

 H, Sz    

Koponya- és 
csontgyűjtemény 

 H, Sz    

Tojásgyűjtemény  H  H  
Trófeagyűjtemény  H    
Tudománytörténeti 

gyűjtemény 
 H    

Régészeti gyűjte-
mény 

 
H 

 
H, Sz 

 
H 

 
H, Sz 

 
N 

Történeti H H H N N 

Néprajzi tárgyak 
gyűjteménye 

 
H 

 
H 

 
H 

 
N 

 
N 

Néprajzi fotótár  
N 

 
H 

 
H 

 
N 

 
N 

Néprajzi adattár  
N 

 
H 

 
H 

 
N 

 
N 

Néprajzi rajztár  
N 

 
H 

 
N 

 
N 

 
N 

Mai ifjúságkutatás  
N 

 
H 

 
N 

 
N 

 
N 

Kortárs jelenségek 
gyűjt 

 
N 

 
H 

 
N 

 
N 

 
N 
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Tanulmányok, 
kéziratok jegyzéke 

 
N 

 
H 

 
N 

 
N 

 
N 

Népi iparművészet  
N 

 
H 

 
N 

 
N 

 
N 

Képzőművészeti H/Sz H/Sz H H N 
Iparművészeti N H/Sz H H N 

Könyvgyűjtemény N Sz N N Sz 
 

• Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 
 

Segédgyűjtemény 
megnevezése 

Adattári leltár-
könyv 
N/H/Sz 

Adattári fénykép-
leltárkönyv 

N/H/Sz 

Kiállítási segéd- és technikai eszközök 
leltárkönyve 

N/H/Sz 
Természettudományi 

fotóleltár 
 H, Sz  

Természettudományi 
digitálisfotó-leltár 

 H, Sz  

Természettudományi 
adattár 

H, Sz   

Múzeumpedagógiai 
tárgyak/eszközök 

  
H 

Régészeti H H, Sz N 
Történeti adattár H N N 
 
A számítógépes nyilvántartás nem akkreditált szoftvert jelent, hanem csupán táblázat-
kezelő programokat a kereshetőség, valamint a revízió megkönnyítése érdekében.  
 

• Külön nyilvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 
 

Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról N/H/Sz 
letéti napló H 
kölcsönvett tárgyak naplója H 
bírálati napló N 
restaurálásra átvett anyagok naplója H, Sz 
A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült 
(kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) kultu-
rális javakról  

N/H/Sz 

mozgatási napló  H 
kölcsönadott tárgyak naplója H, Sz 



 
 

• Az adattár nyilvántartása valamennyi használatban lévő, illetve már használaton kívül helyezett szakmai nyilvántartásról (20. §) 
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1. 
Természettudományi 
gyűjtemény, hagyo-

mányos 

természettudo-
mány 

82.1.1. 01.20.1 1982.11.01 2002.01.14 37 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

2. 
Természettudományi 
gyűjtemény, számító-
gépről kinyomtatott 

természettudo-
mány 

82.1.1. 06.29.01 2002.01.02 2007.01.02 44 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

3. 
Természettudományi 
gyűjtemény, számító-
gépről kinyomtatott 

természettudo-
mány 

07.01.1 
2015.114.01

. 
2007.01.02 2015.12.15 36 

Dr. Juhász 
Magdolna 

 

4. 
Természettudományi 
fotógyűjtemény, ha-

gyományos 

természettudo-
mány 

1 3184 1981.06.01 1987.02.01 277 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

5. 
Természettudományi 
fotógyűjtemény, ha-

gyományos 

természettudo-
mány 

3185 6290 1987.02.01 2001.01.15 267 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

6. 

Természettudományi 
fotógyűjtemény, szá-
mítógépről kinyomta-

tott 

természettudo-
mány 

6291 7867 2001.01.15 2010.12.01 97 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

7. 
Természettudományi 
digitális fotógyűjte-
mény számítógépről 

természettudo-
mány 

1 952 2004.01.02 2010.12.01 76 
Dr. Juhász 
Magdolna 
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kinyomtatott 

8. 

Természettudományi 
digitális fotógyűjte-
mény számítógépről 

kinyomtatott 

természettudo-
mány 

953 1465 2006.12.22 2010.12.01 46 
Dr. Juhász 
Magdolna 

 

9. 
Természettudományi 
adattár, számítógépről 

kinyomtatott 

természettudo-
mány 

Ad/1-2000 
Ad/846-

2006 
2000.01.02 2007.01.02 62 

Dr. Juhász 
Magdolna 

 

10. 
Természettudományi 
adattár, számítógépről 

kinyomtatott 

természettudo-
mány 

Ad/847-2007 
Ad/1160-

2015 
2007.01.02 2015.12.15 42 

Dr. Juhász 
Magdolna 

 

11. 
Nem szakosított tárgy-
leltárkönyv Hagyomá-

nyos 

régészet-néprajz-
képzőművészet 

50.1.1. 63.555.1. 1950 1963 1-99. 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István, Varga 
Éva, Pisztora 

Zsófia 

 

12 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

régészet-néprajz 63.556.1. 66.298.1. 1963 1966 1-199. 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István, 
Pisztora Zsó-

fia 

 

13 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

régészet 68.1.1. 73.143.64. 1968 1973 1-298 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

14 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

régészet 73.143.65. 78.205.2. 1973 1978 1-298 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

15 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

régészet 78.206.1. 1979.05.05 1978 1979 1-99 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 
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16 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

régészet 1979.06.01 80.234.6 1979 1980 1-309 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

17 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő.80.1.1. Ő.86.61.2. 1980 1986 1-284 Honti Szilvia  

18 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő.86.61.3. Ő.92.53.1. 1986 1992 1-195 Honti Szilvia  

19 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő.92.53.2. Ő.94.38.16. 1992 1994 1-199 Honti Szilvia  

20 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő.94.38.17. Ő.97.22.34. 1994 1997 1-197 Honti Szilvia  

21 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő.97.22.35. Ő.2011.22.2 1997 2011 1-193 Honti Szilvia  

22 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Őskori régészet Ő. 2011.23.1.-  2011-  1-155 Honti Szilvia  

23 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Római kori régé-
szet 

R.80.1.1. R.95.21.12. 1980 1995 1-199 
Németh Péter 

Gergely 
 

24 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Római kori régé-
szet 

R.95.21.13. R.2010.1.4. 1995 2010 1-198 
Németh Péter 

Gergely 
 

25 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Római kori régé-
szet 

R.2010.1.5.-  2010  1-100 
Németh Péter 

Gergely 
 

26 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
80.234.7. 89.459.6. 1980 1989 1-293 

Molnár Ist-
ván 

 

27 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
1990.01.01 94.59.1. 1990 1994 1-197 

Molnár Ist-
ván 

 

28 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
94.60.1. 96.202.5. 1994 1996 1-199 

Molnár Ist-
ván 

 

29 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
96.203.1. 31.1./9.18. 1996 2000 1-199 

Molnár Ist-
ván 
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30 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
31.2./1. 58.16./133. 2000 2005 1-100 

Molnár Ist-
ván 

 

31 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
247.58./1.1. 107.1./48.18. 2005 2006 1-100 

Molnár Ist-
ván 

 

32 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
107.1.48.19.- 2013.12.91. 2006 2013 1-100 

Molnár Ist-
ván 

 

33 
Szakosított tárgyleltár-
könyv Hagyományos 

Népvándorlás- és 
középkori régé-

szet 
2013.12.92.-  2013   

Molnár Ist-
ván 

 

34 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 

Zamárdi népván-
dorlás kori régé-

szet 
91.80.1. 

247.1./701.1
4. 

1991 1998 1-198 
Molnár Ist-

ván 
 

35 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 

Zamárdi népván-
dorlás kori régé-

szet 
247.1.701.15. 

247.1.1895.1
1. 

1999 2002 1-199 
Molnár Ist-

ván 
 

36 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 

Zamárdi népván-
dorlás kori régé-

szet 

247.1./1895.1
2.- 

 2002-  1-199 
Molnár Ist-

ván 
 

37 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 

Kaposszentjakab 
középkori régé-

szet 
1967.01.01 2008.02.01 1967-  1-199 

Molnár Ist-
ván 

 

38 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 
Somogyvár kö-
zépkori régészet 

73.100.1. 75.494.1. 1973 1975 1-300 
Molnár Ist-

ván 
 

39 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 
Somogyvár  

régészet 
75.495.1. S 83.11.12. 1975 1983 1-99 

Molnár Ist-
ván 

 

40 
Szakosított leltárkönyv 

Hagyományos 
Somogyvár kö-
zépkori régészet 

83.12.1.-  1983-  1-197 
Molnár Ist-

ván 
 

41 
Gyarapodási napló 

Hagyományos 
régészet 83/1.-  1983-  1-196 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 
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42 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 1. 1500. 1986 2001 1-100 Honti Szilvia  

43 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 1501- 3000 2001- 2012 1-100 Honti Szilvia  

44 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 3001 4499 2012 2013.  Honti Szilvia  

45 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 4500 5999 2013 2014.  Honti Szilvia  

46 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 6000 7689 2014 2015.  Honti Szilvia  

47 
Adattári leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 7690  2015   Honti Szilvia  

48 
Numizmatikai leltár-
könyv Hagyományos 

régészet 1956.01.01 74.1.255. 1956 1974 1-201 
Németh Péter 

Gergely 
 

49 
Numizmatikai leltár-
könyv Hagyományos 

régészet 78.1.1.-  1978-  1-100 
Németh Péter 

Gergely 
 

50 
Embertani leltárkönyv 

Hagyományos 
régészet 2002.1.1.-  2002-  1-121 Honti Szilvia  

51 
Őskőkorszak-újkőkor 

korszak 
Hagyományos 

régészet 1 453 nincs adat nincs adat 1-199 Honti Szilvia 

Gönczi Fe-
renc-féle 

szakosított  
leltárköny-
vek; 1953. 

előtt 

52 
Ércpénzek 

Hagyományos 
régészet 1 261 nincs adat nincs adat 1-198 újraleltározva újraleltározva 

53 
Réz- bronz- kelta és 

vaskor 
Hagyományos 

régészet 1 314 nincs adat nincs adat 1-199 Honti Szilvia  

54 
Római kor; Hagyomá-

nyos 
régészet 1 119 nincs adat nincs adat 1-200 

Németh Péter 
Gergely 

 

55 
Fénykép; Hagyomá-

nyos 
néprajz 1 52.24.15. nincs adat nincs adat 1-592 

Pisztora Zsó-
fia 

 

56 
Papírpénzek; Hagyo-

mányos 
újkortörténet 1 681 nincs adat nincs adat 1-392 újraleltározva újraleltározva 
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57 
Népvándorláskor; Ha-

gyományos 
régészet 1 18 nincs adat nincs adat 1-245 

Molnár Ist-
ván 

 

58 
Ságvár-római; Hagyo-

mányos 
régészet 1 245 nincs adat nincs adat 1-197 

Németh Péter 
Gergely 

 

59 
Gyarapodási napló; 

Hagyományos 
régészet 1 5.454. nincs adat nincs adat 1-104 beleltározva beleltározva 

60 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

1 4.025. 1953. 1965. 1-323  

61 
Nem szakosított fotó-
leltárkönyv Hagyomá-

nyos 

vegyes 
muzeológia 

4.026 6.997. 1965. 1968. 1-299  

62 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

6.998 9.229. 1968. 1971. 1-195  

63 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

9.230. 11.690. 1971. 1974. 1-107  

64 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

11.691. 14.333. 1974. 1974. 1-105  

65 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

14.334. 17.068. 1975. 1975. 1-115  

66 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

17.069. 19.805. 1976. 1977. 1-118  

67 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

19.806. 22.512. 1977. 1977. 1-118  

68 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

22.513. 25.249. 1977. 1979. 1-115  

69 Nem szakosított fotó-
leltárkönyv 

vegyes 
muzeológia 

25.250. 27.985. 1979. 1979. 1-117 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István, Varga 
Éva, Pisztora 
Zsófia, Géger 

Melinda 
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Hagyományos 

70 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

27.986. 30.383. 1979. 1979. 1-105  

71 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

30.384. 33.581. 1979. 1970. 1-137  

72 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

33.582. 36.798. 1980. 1980. 1-138  

73 
Nem szakosított fotó-

leltárkönyv 
Hagyományos 

vegyes 
muzeológia 

36.798. 39.882. 1981. 1981. 1-135  

74 
Reprodukciók leltár-

könyv 
vegyes 

muzeológia 
9.317. 11.363. 1953. 1977. 1-219 

Varga Éva, 
Pisztora Zsó-

fia, Géger 
Melinda 

 

75 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A1. A3.193. 1981. 1982. 1-140 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

76 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A3.194. A6.621. 1982. 1983. 1-149 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

77 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A6.622. A10.047. 1983. 1984. 1-149 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

78 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A10.048. A12.336. 1984. 1985. 1-104 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 
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79 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A12.337. A19.094. 1985. 1987. 1-294 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

80 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A19.095. A21.093. 1987. 1988. 1-100 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

81 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A21.094. A23.073. 1988. 1988. 1-99 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

82 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A23.074. A29.902. 1988. 1990. 1-297 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

83 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A29.903. A36.778. 1990. 1991. 1-299 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

84 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A36.779. A43.588. 1991. 1994. 1-296 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

85 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A43.589. A50.463. 1994. 1996. 1-289 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

86 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A50.464. A57.288. 1996. 1999. 1-297 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

87 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A57.289. A64.165. 1999. 2000. 1-299 
Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 
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István 

88 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A64.166. A66.467. 2000. 2000. 1-100 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

89 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A66.468. A68.768. 2001. 2001. 1-100 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

90 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A68.769. A73.391. 2001. 2001. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

91 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A73.392. A75.389. 2001. 2001. 1-100 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

92 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A75.390. A80.008. 2001. 2001. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

93 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A80.009. A84.585. 2001. 2001. 1-299 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

94 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A84.586. A89.218. 2001. 2002. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

95 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A89.219. A93.792. 2002. 2002. 1-199 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 
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96 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A93.793. A98.415. 2002. 2002. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

97 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A98.416. A102.946. 2002. 2002. 1-197 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

98 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A102.947. A107.568. 2003. 2003. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

99 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A107.569. A112.097. 2003. 2003. 1-197 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

100 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A112.098. A116.922. 2003. 2004. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

101 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A116.923. A121.722. 2004. 2006. 1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

102 
Szakosított fotóleltár-

könyv 
Hagyományos 

régészet A121.723.-  2006.-  1-201 

Honti Szilvia 
Németh Pé-
ter, Molnár 

István 

 

103 Hagyományos Történeti fotó 1 2209 
1967. au-

gusztus 28. 
1968. már-

cius 22. 
200 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
dr. Takáts 

Gyula 

 

104 Hagyományos Történeti fotó 2210 4486 
1968. márci-

us 22. 
1969 200 

Rózsai Ág-
nes 
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105 Hagyományos Történeti fotó 4487 6809 1969 1970 204 
Rózsai Ág-

nes 
 

106 Hagyományos Történeti fotó 6810 9316 
1970. április 

17. 
1980. febru-

ár 7. 
220 

Rózsai Ág-
nes, Gál 
József 

 

107 Hagyományos Történeti fotó 9317 12607 
1980. február 

7. 
1982. febru-

ár 15. 
280 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
Jáger Már-
ta,Takács 
Éva, dr. 

Takáts Gyu-
la, Simonné 
Pallós Pi-

roska, 
Herpai Rita 

 

108 Hagyományos Történeti fotó 12608 15748 
1982. február 

15. 
1983. június 

15. 
274 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva, 

Herpai Rita 

 

109 Hagyományos Történeti fotó 15749 19173 
1983. június 

15. 
1984. au-
gusztus 3. 

298 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva 

 

110 Hagyományos Történeti fotó 19174 26057 
1985. január 

1. 
1986. június 

12. 
600 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 
Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa, dr. Ta-

kács Éva, dr. 
Varga Éva 

 

111 Hagyományos Történeti fotó 26058 34213 
1986. június 

13. 
1998. már-

cius 12. 
600 

dr. Fejesné 
Bognár Zsu-
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zsa, 
Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 

Takács Éva, 
dr. Varga 

Éva 

112 Hagyományos Történeti fotó 34214 36474 
1998. márci-

us 12. 
2007. június 

30. 
100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

113 Hagyományos Történeti fotó 36475  
2008. január 

17. 
 100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

114 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
67.1.1. 69.27.6. 

1967. no-
vember 27. 

1969. május 
30. 

200 
Rózsai Ág-

nes 
 

115 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
69.27.7. 73.4.25.4. 

1969. május 
30. 

1973. január 200 
Rózsai Ág-

nes 
 

116 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
73.4.25.5. 

81.245.1.16
. 

1973. január 
1981. szep-
tember 30. 

140 

Rózsai Ág-
nes, Kutasi 
Kornélia, 

Lőczy Kata-
lin, Merész 
Emese, Já-
ger Márta, 

Takács Éva, 
Bódizs Esz-
ter, Simonné 

Pallós Pi-
roska, 
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Herpai Rita 

117 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
81.245.1.17. 84.440.37. 

1981. októ-
ber 5. 

1984. au-
gusztus 31. 

200 

Herpai Rita, 
Takács Éva, 

Simonné 
Pallós Pi-

roska 

 

118 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
84.440.38. 86.377.32. 

1984. szep-
tember 1. 

1986. június 
15. 

400 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva, 
Németh 
András 

 

119 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
86.377.33. 95.34.1. 

1986. június 
16. 

1995. már-
cius 22. 

200 

Németh 
András, dr. 

Fejesné 
Bognár Zsu-
zsa, Varga 
Éva, dr. 

Takács Éva 

 

120 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
95.35.1. 97.788.1. 

1995. márci-
us 22. 

1997. már-
cius 8. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

121 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
97.789.1. 2002.1.17. 

1997. márci-
us 13. 

2002. január 100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

122 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
37274 2006.225.1. 

2001. de-
cember 20. 

2006. május 
25. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 
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Somogyvári 
Lászlóné 

123 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2001.242.1. 2010.75.1. 

2001. május 
28. 

2010. febru-
ár 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

124 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2010.76.1. 2016.50.1 

2010. február 
17. 

2016. január 
22. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné, 
Nagy-Tóth 

Mária 

 

125 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2016.51.1 

2016.1049.
1 

2016. január 
22. 

2016. április 
13. 

100 

Csavari 
Jánosné, dr. 
Varga Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

126 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2016.1050.1  

2016. április 
13. 

 199 

Csavari 
Jánosné, dr. 
Varga Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

127 Hagyományos Történeti adattár 85.1.1 87.221.1. 
1985. január 

1. 
1987. no-

vember 26. 
100 

Pintér Kata-
lin 

 

128 Hagyományos Történeti adattár 87.222.1. 
Ad/383-

2011 
1987. január 

10. 
2011. január 

5. 
100 

Pintér Kata-
lin, Ihász 

János, 
Somogyvári 

Lászlóné 

 

129 Hagyományos Történeti adattár Ad/384-2011  
2011. január 

14. 
 100 

Somogyvári 
Lászlóné, 
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Nagy-Tóth 
Mária 

130 Hagyományos Történeti könyv 1 3279 
1984. július 

13. 
1997. már-

cius 10. 
400 

dr. Fejesné 
Bognár Zsu-
zsa, Pintér 
Katalin, 

Somogyvári 
Lászlóné, dr. 
Takács Éva 

 

131 Hagyományos Történeti könyv 3280 4897 
1997. márci-

us 13. 
2004. de-

cember 31. 
100 

Somogyvári 
Lászlóné, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

132 Hagyományos Történeti könyv 4898 6505 
2005. január 

2. 
2009. július 

31. 
100 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

133 Hagyományos Történeti könyv 6506 7459 
2009. au-

gusztus 11. 
2015. már-

cius 2. 
100 

Horváth 
Szilvia, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

134 Hagyományos Történeti könyv 7460  
2015. május 

27. 
 100 

Horváth 
Szilvia, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

135 Hagyományos Színháztörténet 82.1.1.  
1982. márci-

us 1. 
 338 

1982-83-ban 
Herpai Rita, 

1990-től 
Varga Éva 

 

136 Hagyományos 
Irodalomtörténeti 

kézirat 
87.1.1.  

1987. január 
10. 

 100 
dr. Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa 

 

137 Hagyományos Iskolatörténet 85.1.1.  
1985. július 

31. 
 401 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 

Takács Éva, 
Varga Éva 
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138 Hagyományos Technika történet 95.1.1.  
1995. január 

2. 
 100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

139 Hagyományos Történeti tárgy 67.1.1. 84.28.42. 
1967. de-

cember 21. 
1984. de-

cember 29. 
232 

Rózsai Ág-
nes, Kutasi 
Kornélia 

Kovács Jó-
zsef, Jáger 
Márta, Ta-
kács Éva, 
Simonné 
Pallós Pi-

roska 

 

140 Hagyományos Történeti tárgy 85.1.1. 93.99.5. 
1985. június 

24. 
1993. de-

cember 31. 
400 

Takács Éva, 
Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 
Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa, Németh 

András, 
Bechtold 

Mária, Var-
ga Éva 

 

141 Hagyományos Történeti tárgy 94.1.1. 99.8.18. 
1994. január 

4. 
1999. febru-

ár 21. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

142 Hagyományos Történeti tárgy 99.9.1. 2001.327.1. 
1999. május 

21. 
2001. május 

15. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

143 Hagyományos Történeti tárgy 2001.328.1. 2005.16.1. 
2001. május 

28. 
2005. január 

15. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

144 Hagyományos Történeti tárgy 2005.17.1. 2009.96.1. 2005. január 2009. szep- 100 Gyurákovics  
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17. tember 30. Norbert, dr. 
Varga Éva 

145 Hagyományos Történeti fotó 1 2209 
1967. au-

gusztus 28. 
1968. már-

cius 22. 
200 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
dr. Takáts 

Gyula 

 

146 Hagyományos Történeti fotó 2210 4486 
1968. márci-

us 22. 
1969 200 

Rózsai Ág-
nes 

 

147 Hagyományos Történeti fotó 4487 6809 1969 1970 204 
Rózsai Ág-

nes 
 

148 Hagyományos Történeti fotó 6810 9316 
1970. április 

17. 
1980. febru-

ár 7. 
220 

Rózsai Ág-
nes, Gál 
József 

 

149 Hagyományos Történeti fotó 9317 12607 
1980. február 

7. 
1982. febru-

ár 15. 
280 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
Jáger Már-
ta,Takács 
Éva, dr. 

Takáts Gyu-
la, Simonné 
Pallós Pi-

roska, 
Herpai Rita 

 

150 Hagyományos Történeti fotó 12608 15748 
1982. február 

15. 
1983. június 

15. 
274 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva, 

Herpai Rita 

 

151 Hagyományos Történeti fotó 15749 19173 
1983. június 

15. 
1984. au-
gusztus 3. 

298 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva 

 

152 Hagyományos Történeti fotó 19174 26057 1985. január 1986. június 600 Simonné  
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1. 12. Pallós Pi-
roska, dr. 
Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa, dr. Ta-

kács Éva, dr. 
Varga Éva 

153 Hagyományos Történeti fotó 26058 34213 
1986. június 

13. 
1998. már-

cius 12. 
600 

dr. Fejesné 
Bognár Zsu-

zsa, 
Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 

Takács Éva, 
dr. Varga 

Éva 

 

154 Hagyományos Történeti fotó 34214 36474 
1998. márci-

us 12. 
2007. június 

30. 
100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

155 Hagyományos Történeti fotó 36475  
2008. január 

17. 
 100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

156 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
67.1.1. 69.27.6. 

1967. no-
vember 27. 

1969. május 
30. 

200 
Rózsai Ág-

nes 
 

157 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
69.27.7. 73.4.25.4. 

1969. május 
30. 

1973. január 200 
Rózsai Ág-

nes 
 

158 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
73.4.25.5. 

81.245.1.16
. 

1973. január 
1981. szep-
tember 30. 

140 
Rózsai Ág-
nes, Kutasi 
Kornélia, 
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Lőczy Kata-
lin, Merész 
Emese, Já-
ger Márta, 

Takács Éva, 
Bódizs Esz-
ter, Simonné 

Pallós Pi-
roska, 

Herpai Rita 

159 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
81.245.1.17. 84.440.37. 

1981. októ-
ber 5. 

1984. au-
gusztus 31. 

200 

Herpai Rita, 
Takács Éva, 

Simonné 
Pallós Pi-

roska, 

 

160 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
84.440.38. 86.377.32. 

1984. szep-
tember 1. 

1986. június 
15. 

400 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva, 
Németh 
András 

 

161 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
86.377.33. 95.34.1. 

1986. június 
16. 

1995. már-
cius 22. 

200 

Németh 
András, dr. 

Fejesné 
Bognár Zsu-
zsa, Varga 
Éva, dr. 

Takács Éva 

 

162 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
95.35.1. 97.788.1. 

1995. márci-
us 22. 

1997. már-
cius 8. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

163 Hagyományos Történeti doku- 97.789.1. 2002.1.17. 1997. márci- 2002. január 100 dr. Varga  
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mentum us 13. Éva, 
Gyurákovics 

Norbert, 
Somogyvári 

Lászlóné 

164 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
37274 2006.225.1. 

2001. de-
cember 20. 

2006. május 
25. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

165 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2001.242.1. 2010.75.1. 

2001. május 
28. 

2010. febru-
ár 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

166 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2010.76.1. 2016.50.1 

2010. február 
17. 

2016. január 
22. 

100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert, 

Somogyvári 
Lászlóné, 
Nagy-Tóth 

Mária 

 

167 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2016.51.1 

2016.1049.
1 

2016. január 
22. 

2016. április 
13. 

100 

Csavari 
Jánosné, dr. 
Varga Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

168 Hagyományos 
Történeti doku-

mentum 
2016.1050.1  

2016. április 
13. 

 199 

Csavari 
Jánosné, dr. 
Varga Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 



 66 

169 Hagyományos Történeti adattár 85.1.1 87.221.1. 
1985. január 

1. 
1987. no-

vember 26. 
100 

Pintér Kata-
lin 

 

170 Hagyományos Történeti adattár 87.222.1. 
Ad/383-

2011 
1987. január 

10. 
2011. január 

5. 
100 

Pintér Kata-
lin, Ihász 

János, 
Somogyvári 

Lászlóné 

 

171 Hagyományos Történeti adattár Ad/384-2011  
2011. január 

14. 
 100 

Somogyvári 
Lászlóné, 
Nagy-Tóth 

Mária 

 

172 Hagyományos Történeti könyv 1 3279 
1984. július 

13. 
1997. már-

cius 10. 
400 

dr. Fejesné 
Bognár Zsu-
zsa, Pintér 
Katalin, 

Somogyvári 
Lászlóné, dr. 
Takács Éva 

 

173 Hagyományos Történeti könyv 3280 4897 
1997. márci-

us 13. 
2004. de-

cember 31. 
100 

Somogyvári 
Lászlóné, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

174 Hagyományos Történeti könyv 4898 6505 
2005. január 

2. 
2009. július 

31. 
100 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

175 Hagyományos Történeti könyv 6506 7459 
2009. au-

gusztus 11. 
2015. már-

cius 2. 
100 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

176 Hagyományos Történeti könyv 7460  
2015. május 

27. 
 100 

Somogyvári 
Lászlóné 

 

177 Hagyományos Színháztörténet 82.1.1.  
1982. márci-

us 1. 
 338 

1982-83-ban 
Herpai Rita, 

1990-től 
Varga Éva 

 

178 Hagyományos 
Irodalomtörténeti 

kézirat 
87.1.1.  

1987. január 
10. 

 100 
dr. Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa 
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179 Hagyományos Iskolatörténet 85.1.1.  
1985. július 

31. 
 401 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 

Takács Éva, 
Varga Éva 

 

180 Hagyományos Technika történet 95.1.1.  
1995. január 

2. 
 100 

dr. Varga 
Éva, 

Gyurákovics 
Norbert 

 

181 Hagyományos Történeti tárgy 67.1.1. 84.28.42. 
1967. de-

cember 21. 
1984. de-

cember 29. 
232 

Rózsai Ág-
nes, Kutasi 
Kornélia 

Kovács Jó-
zsef, Jáger 
Márta Ta-
kács Éva, 
Simonné 
Pallós Pi-

roska 

 

182 Hagyományos Történeti tárgy 85.1.1. 93.99.5. 
1985. június 

24. 
1993. de-

cember 31. 
400 

Takács Éva, 
Simonné 
Pallós Pi-
roska, dr. 
Fejesné 

Bognár Zsu-
zsa, Németh 

András, 
Bechtold 

Mária, Var-
ga Éva 

 

183 Hagyományos Történeti tárgy 94.1.1. 99.8.18. 
1994. január 

4. 
1999. febru-

ár 21. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

184 Hagyományos Történeti tárgy 99.9.1. 2001.327.1. 
1999. május 

21. 
2001. május 

15. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
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Varga Éva 

185 Hagyományos Történeti tárgy 2001.328.1. 2005.16.1. 
2001. május 

28. 
2005. január 

15. 
100 

Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

186 Hagyományos Történeti tárgy 2005.17.1. 2009.96.1. 
2005. január 

17. 
2009. szep-
tember 30. 

100 
Gyurákovics 
Norbert, dr. 
Varga Éva 

 

187 Hagyományos Történeti fotó 1 2209 
1967. au-

gusztus 28. 
1968. már-

cius 22. 
200 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
dr. Takáts 

Gyula 

 

188 Hagyományos Történeti fotó 2210 4486 
1968. márci-

us 22. 
1969 200 

Rózsai Ág-
nes 

 

189 Hagyományos Történeti fotó 4487 6809 1969 1970 204 
Rózsai Ág-

nes 
 

190 Hagyományos Történeti fotó 6810 9316 
1970. április 

17. 
1980. febru-

ár 7. 
220 

Rózsai Ág-
nes, Gál 
József 

 

191 Hagyományos Történeti fotó 9317 12607 
1980. február 

7. 
1982. febru-

ár 15. 
280 

Andrássy 
Antal, Ró-
zsai Ágnes, 
Jáger Már-
ta,Takács 
Éva, dr. 

Takáts Gyu-
la, Simonné 
Pallós Pi-

roska, 
Herpai Rita 

 

192 Hagyományos Történeti fotó 12608 15748 
1982. február 

15. 
1983. június 

15. 
274 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva, 

Herpai Rita 
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193 Hagyományos Történeti fotó 15749 19173 
1983. június 

15. 
1984. au-
gusztus 3. 

298 

Simonné 
Pallós Pi-
roska, Ta-
kács Éva 

 

 
194 

hagyományos összevont 1 3000 1928.04.12 1935.02.05 298 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
195 

hagyományos összevont 3001 5454  1931.02.02 781 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
196 

hagyományos összevont 5480 8625 1931.02.02 2016.12.19 377 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
197 

hagyományos összevont 8626 11707  2016.12.19 376 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
198 

hagyományos összevont 11708 12455  2016.12.19 148 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
199 

hagyományos néprajz/tárgy 1 1425  1950.12.30 212 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
200 

hagyományos néprajz/tárgy 1426 3030  1938.08.12 312 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
201 

hagyományos néprajz/tárgy 3031 3306  1950.12.30  
Pisztora 
Zsófia 

 

 
202 

hagyományos néprajz/tárgy 1967.01.01 75.27.1. 1967.01.28 2016.12.19 190 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
203 

hagyományos néprajz/tárgy 75.28.1. 81.15.48.  2016.12.19 199 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
204 

hagyományos néprajz/tárgy 81.15.49. 
2005.13.1.1

-17. 
1981.06.09 2006.01.06 199 

Pisztora 
Zsófia 

 

 
205 

hagyományos néprajz/tárgy 2006.01.01 2014.12.02 2006.01.07 2014.10.31 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
206 

számítógépről ki-
nyomtatott 

néprajz/tárgy 2014.13.01. 2014.20.49. 2014.10.01 2016.12.19 11 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
207 

hagyományos 
Összevont/ adat-

tár 
1 4461 1962.02.01 1981.12.31 560 

Pisztora 
Zsófia 

 

 
208 

hagyományos néprajz/ adattár 1 1500 1988.04.20 2016.12.19 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 hagyományos néprajz/ adattár 1501 2505 1983.05.02 2007.01.04 149 Pisztora  
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209 Zsófia 
 

210 
hagyományos néprajz / adattár 2506/2007 2949/2016 2007.01.05 

Használat-
ban 

100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
211 

hagyományos néprajz/fotó N-1 N-3194 1982.02.05 2016.12.19. 140 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
212 

hagyományos néprajz/fotó N-3195 N-6577 1983.07.26 2016.12.19 150 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
213 

hagyományos néprajz/fotó N-6578 N-8530 1986.01.02 2016.12.19 201 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
214 

hagyományos néprajz/fotó N-8531 N-10.509 1987.01.06 2016.12.19 201 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
215 

hagyományos néprajz/fotó N-10.510 N-13.906  2016.12.19 150 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
216 

hagyományos néprajz/fotó N-13.907 N-17.304 1996.06.25 2016.12.19 149 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
217 

hagyományos néprajz/fotó N-17.305 N-19.561 1999.07.02 2016.12.19 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
218 

hagyományos néprajz/fotó N-19.562 N-21.856 2004.03.04 2006.12.31 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
219 

hagyományos néprajz/fotó N-21.857 N-22.786 2008.01.08 2010.02.02 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
220 

hagyományos néprajz/fotó N-22.787 N-23.693 2013.05.29 
Használat-

ban 
100 

Pisztora 
Zsófia 

 

 
221 

hagyományos néprajz/rajztár NR 1/1 NR 215/12 1997.01.01 2005.11.30 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
222 

hagyományos néprajz/ rajztár NR 215/13 NR 280/1 2005.12.01 2016.12.19 100 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
223 

hagyományos 
nép-

rajz/gyarapodási 
napló 

82/1 2009/5 1982.01.08 2009.01.16 200 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
224 

hagyományos 
nép-

rajz/gyarapodási 
napló 

2009/1 2015/01 2009.01.16 
Használat-

ban 
100 

Pisztora 
Zsófia 

 

 
 

számítógépről ki-
nyomtatott 

Mai ifjúságkuta-
tás/ adattár, fotó-

IK/SMMI-
AD/ 1-2001 

HG/SMMI-
Ad 19-2006 

 2016.12.19 30 
Pisztora 
Zsófia 
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225 

tár, hangtár. Ki-
terjesztett ifjú-

ságkutatás/adattá
r. Megyebá-

lok/adattár. Ház-
tartások gazdál-
kodása/adattár 

 
számítógépről ki-

nyomtatott 

Kortárs jelensé-
gek tárgyi gyűj-

teménye 
IK/2006.1.1. 

IK/2007.24
7.1.1. 

 2016.12.19 31 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
226 

számítógépről ki-
nyomtatott 

Tanulmányok, 
kéziratok jegyzé-

ke 
TKJ/1-2001 

TKJ/370-
2008 

2008.02.29 2016.12.19 33 
Pisztora 
Zsófia 

 

 
227 

hagyományos 
Népi iparművé-

szet 
NI-1 NI-12 1993.09.28 2016.12.19  

Pisztora 
Zsófia 

 

 
228 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet I. 

Képzőművészet 55.1. 64.29. 
1955. de-

cember 20. 
1964. január 

1. 
197 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
229 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet II. 

Képzőművészet 64.30. 84.16.1. 
1964. január 

2. 
1985.június 

19. 
193 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
230 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet III. 

Képzőművészet 85.1.1. 2005.4.2. 
1985. június 

20. 
2005. de-

cember 31. 
199 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
231 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet IV. 

Képzőművészet 2006.1. 2016.3.1. 
2006. no-
vember 9. 

nincs lezárva 126 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
232 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet I. 

Iparművészet 74.1.1. 81.37.1. 
1936. április 

2. 
1981.decem

ber 10. 
27 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
233 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet II. 

Iparművészet 82.1.1. 2015.1. 
1982. márci-

us 10. 
2016. január 

22. 
69 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
234 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet III. (Bárdud-

varnok üvegek) 
Iparművészet 94.1. 2006.24. 

1994. január 
3. 

2011. de-
cember 20. 

22 
 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
235 

Hagyatéki napló 
Képző- és ipar-

művészet 
2004.1. 2004.154. 

2004. márci-
us 31. 

2010. febru-
ár 2. 

112 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
236 

Gyarapodási Napló 
Képző- és ipar-

művészet 
RRM Gyn.: 1 

RRM Gyn.: 
641 

1993. május 
4. 

nincs lezárva 30 
dr. Géger 
Melinda 

 

 Archív fotók leltár- Képző- és ipar- AR-1-2014 AR-2-2014 2005 nincs lezárva 1 dr. Géger  
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237 könyve művészet Melinda 

 
238 

Adattár I. 
Képző- és ipar-

művészet 
1-91. 1700-92. 

1991. szep-
tember 16. 

1992. febru-
ár 13. 

100 
 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
239 

Adattár II. 
Képző- és ipar-

művészet 
1701-92. 3415-92 

1992. február 
14. 

1992. szep-
tember 6. 

101 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
240 

Adattár III. 
Képző- és ipar-

művészet 
3416-92 5212-93 

1992. szep-
tember 7. 

1993. de-
cember 12. 

100 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
241 

Adattár IV. 
Képző- és ipar-

művészet 
5213-93. 6698-2001 

1993. de-
cember 13. 

2001. június 
28. 

100 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
242 

Adattár V. 
Képző- és ipar-

művészet 
6699-2001 8393-2005 

2001. június 
29. 

2005. októ-
ber 30. 

100 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
243 

Adattár VI. 
Képző- és ipar-

művészet 
8394-2005 10175-2014 

2005. szep-
tember 1. 

2014. febru-
ár 1. 

100 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
244 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet I. 

Képzőművészet 55.1. 64.29. 
1955. de-

cember 20. 
1964. január 

1. 
197 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
245 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet II. 

Képzőművészet 64.30. 84.16.1. 
1964. január 

2. 
1985.június 

19. 
193 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
246 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet III. 

Képzőművészet 85.1.1. 2005.4.2. 
1985. június 

20. 
2005. de-

cember 31. 
199 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
247 

Tárgyleltár Képzőmű-
vészet IV. 

Képzőművészet 2006.1. 2016.3.1. 
2006. no-
vember 9. 

nincs lezárva 126 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
248 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet I. 

Iparművészet 74.1.1. 81.37.1. 
1936. április 

2. 
1981.decem

ber 10. 
27 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
249 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet II. 

Iparművészet 82.1.1. 2015.1. 
1982. márci-

us 10. 
2016. január 

22. 
69 

dr. Géger 
Melinda 

 

 
250 

Leltárkönyv Iparmű-
vészet III. (Bárdud-

varnok üvegek) 
Iparművészet 94.1. 2006.24. 

1994. január 
3. 

2011. de-
cember 20. 

22 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
251 

Hagyatéki napló 
Képző- és ipar-

művészet 
2004.1. 2004.154. 

2004. márci-
us 31. 

2010. febru-
ár 2. 

112 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
252 

Gyarapodási Napló 
Képző- és ipar-

művészet 
RRM Gyn.: 1 

RRM Gyn.: 
641 

1993. május 
4. 

nincs lezárva 30 
dr. Géger 
Melinda 

 

 
253 

Archív fotók leltár-
könyve 

Képző- és ipar-
művészet 

AR-1-2014 AR-2-2014 2005 nincs lezárva 1 
dr. Géger 
Melinda 
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254 
számítógépről kinyom-

tatott leltárkönyv 
könyvgyűjtemény 1 20.507 2014.01.06. 2014.12.19. 507 

Horváth 
Szilvia 

  

255 
számítógépről kinyom-

tatott leltárkönyv 
könyvgyűjtemény 20.508 21.656 2015.01.05. 2015.12.18. 155 

Horváth 
Szilvia 

  

256 
számítógépről kinyom-

tatott leltárkönyv 
könyvgyűjtemény 21.657  2016.01.04. nincs lezárva  

Horváth 
Szilvia 

  

 



 
 

• Törlés a nyilvántartásból 
A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása 
A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből 2016-ban nem került sor leltári törlésre. 
 

b) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok, különös tekintettel a szá-
mítógépes nyilvántartásra 

 
Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Adattári dokumentáció Simon Miklósné 2016.12.16. folyamatos 
Madár és emlős 

preparátumok szakleltár-
könyvbe vétele 

 
Körtési Gábor 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

 
Régészeti régi leltár-

könyvek digitalizálása 

 
Honti Szilvia 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Régészeti új anyag digi-
tális leltározása 

 
Németh Péter 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Bekerült történeti tár-
gyak gyarapodási napló-

ba vezetése 

Gyurákovics Nor-
bert, 

Varga Éva 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Egyéb történeti tárgyak 
gyarapodási naplóba 

vezetése 

Gyurákovics Nor-
bert, 

Varga Éva 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Történeti dokumentu-
mok gyarapodási napló-

ba vezetése 

 
Csavari Jánosné 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Történeti fotó gyarapo-
dási naplóba vezetése 

 
Varga Éva 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Történeti könyv törzs-
anyag leltározatlan da-
rabjainak és az új szer-
zemények leltározása 

 
Horváth Szilvia, 
Csavari Jánosné 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 

Művészettörténeti számí-
tógépes nyilvántartásba 

vétel 

 
Matucza Ferenc 

Jonatán 

 
2016. 12. 30. 

 

 
folyamatos 

 
Az archív fotóknak kü-
lön gyűjteményi naplót 

nyitunk (kb. 50 db) 

 
Géger Melinda 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

Könyvgyűjtemény új 
darabjainak számítógé-

pes nyilvántartásba véte-
le 

 
Bégányi Ilona, 
Gavlik Ramóna 

 
2016.12.16. 

 
folyamatos 
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c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag be-
csült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben elvégzett fel-
adatok  
 
A régészeti leletanyag mintegy 10%-a leltározatlan, 70%-a szekrénykataszterben nyil-
vántartott, az egyedi leltározásba vétel elsősorban a leletanyag tudományos feldolgo-
zása során végezhető el. Jelenleg ez – a múzeumi munkatársak leterheltsége mellett – 
legalább harmadrészben csak külső kutatókkal (szakdolgozókkal, PhD hallgatókkal) 
oldható meg, így egy-egy lelőhely leletanyagának, egy-egy korszaka feldolgozásra – 
és legalább részben – beleltározásra kerülhet. Az őskori anyagért, a külső kutatók irá-
nyításáért Honti Szilvia felelős. Ez a gyűjtemény mintegy 1%-át érinti 2016-ban.  
 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
61/2-es lelőhely bronzkori 

leletanyag feldolgozása (lel-
tározás és feldolgozás) 

Honti Szilvia 
2016. augusztus 

31. 
feldolgozás megtörtént, 

leltározás hiányos 

M7/S24 és Szólád lelőhelyek 
vaskori anyagának feldolgo-
zása (leltározás és feldolgo-

zás) 

Honti Szilvia 
2016. november 

30. 
elkészült, átvett 

Balatonszemes-Szemesi be-
rek, 5. század 

Honti Szilvia 
2016. december 

15. 
elkészült, átvett 

 
Balatonszemes-Barát-domb 

Honti Szilvia 
2016. december 

15 
feldolgozás, leltározás 

megtörtént 
 
A többi nyilvántartásba vétel – amit a munkatársak végeztek, – az utóbbi 3-4 év feltárása-
iból származó anyag.  
 
 
 
d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben elvégzett feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
A 2015. év második félév-
ében vásárolt Jakab István-
féle madár- és emlősgyűjte-

mény (63 db) tárgyainak tisz-
títása, restaurálása, szaklel-

tárkönyvbe vétele. 

 
 

Körtési Gábor 

 
 

2016.12.16. 

 
A gyűjtemény szaklel-
tárkönyvbe vétele meg-
történt, a tárgyak restau-
rálása még folyamatban 

van. 
Szakleltározásra váró történe-
ti gyűjteményi anyag meny-

nyisége (2016): 6121 db 
tárgy, 21.492 db + 0,5 ifm 

dokumentum, 88.234 db ar-
chív fotó, 152.681 db fotóne-

 
 
 

Varga Éva 

 
 
 

2016.12.16. 

 
 
 

Folyamatos 
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gatív, 65.481 p + 5 ifm adat-
tár, 1812 db adattári fotó, 

6.938 m + 7 tekercs mozgó-
film, 2.597 perc 

videófelvétel, 4.918 perc 
hangfelvétel, 

Történeti könyv: 284 db 

Horváth Szil-
via, Csavari 

Jánosné 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatos 

Leltározatlan néprajzi fotók 
leltárba vétele: 12.634 tétel 

 
Pisztora Zsó-

fia 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatos 

Együd-hagyaték leltározása 
1760 tétel (becsült mennyi-

ség) 

 
Pisztora Zsó-

fia 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatos 

Műtárgyakról készült digitá-
lis fotók feltöltése a múzeumi 

honlapra 458 db 

 
Matucza Fe-
renc Jonatán 

 

 
2016. december 

 

 
nem teljesült 

 

A Rippl-Rónai Ödön gyűjte-
mény régi rajzos leltárkönyv-

ének digitalizált változatát 
feltölteni a múzeumi honlapra 

 
Matucza Fe-
renc Jonatán 

 
 

 
2016. december 

 

 
nem teljesült 

 
 

Rippl-Rónai iparművészeti 
katalógusok megjelentetése a 

honlapon – 3 db katalógus 

 
 

Matucza Fe-
renc Jonatán 

 

 
 

2016. december 
 

 
 

teljesült 

 
e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2016. 

évi feladatok teljesülése 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Entomológiai anyag gyűjte-
ménybe történő besorolása 

Ábrahám Le-
vente, 
Simon 

Miklósné 

 
2016. 12. 15. 

 
Folyamatos 

Alkoholos anyag gyűjte-
ménybe történő besorolása 

Ábrahám Le-
vente, 
Simon 

Miklósné 

 
2016. 12. 15. 

 
Folyamatos 

Herbáriumi anyag gyűjte-
ménybe történő besorolása 

Juhász Mag-
dolna, Simon 

Miklósné 

 
2016. 12. 15. 

 
Folyamatos 
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Zoológiai anyag (Vertebrata) 
gyűjteménybe történő besoro-

lása 
Körtési Gábor 2016. 12. 15. Folyamatos 

Őslénytani anyag besorolása 
Körtési Gá-
bor, Simon 
Miklósné 

 
2016. 12. 15. 

 
Folyamatos 

 
Földtani anyag besorolása 

Simon 
Miklósné, 

Körtési Gábor 

 
2016. 12. 15. 

 

 
Folyamatos 

 
Tudománytörténeti anyag 

besorolása 

Simon 
Miklósné, 

Körtési Gábor 

 
2016. 12. 15. 

 
Folyamatos 

 
Polcrendszer-fejlesztés 

 
Honti Szilvia 

 
2016. 12. 15. 

Elmaradt, forrás hiányá-
ban 

 
Leletanyag-mutatózás 

 
Baksics Gá-

bor 

 
2016. 12. 15. 

Részben teljesült 

Adattármutatózás (Taszár) 
 

Honti Szilvia 
 

2016. 2. félév 
 

Folyamatban 
 

Épület-felújítás 
 

Honti Szilvia 
 

2016. 12. 15. 
Elmaradt, forrás hiányá-

ban 

 
Történeti textilgyűjtemény 

(fotóztatás) 

Rózsa Sándor, 
Gyurákovics 
Norbert, Var-

ga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

 
Dr. Oetker kiállításhoz 

anyagválogatás, restauráltatás 

Rózsa Sándor, 
Gyurákovics 
Norbert, Var-

ga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

 
Új szerzemények (tárgy, do-

kumentum, fotó, könyv) elhe-
lyezése 

Rózsa Sándor, 
Gyurákovics 
Norbert, Csa-
vari Jánosné, 
Varga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

 
Hírlap-, folyóirat-gyűjtemény 

rendezése 

Gyurákovics 
Norbert, Csa-
vari Jánosné, 
Varga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

Nézőpontok című vándorkiál-
lításhoz első világháborús 

gyűjteményi anyag nagyatádi 
kölcsönzése, visszavétele 

 
Gyurákovics 
Norbert, Var-

ga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

 
„Tengerhez magyar” kiállí-

táshoz 

Gyurákovics 
Norbert, Var-

ga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

 
„Isten veled édes hazám” 

Gyurákovics 
Norbert, Var-
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kiállításhoz ga Éva 2016. 12. 15. Teljesült 
A kaposvári Csiky Gergely 
Színház vegyes, színháztör-
téneti archív anyagok építke-
zés miatti ideiglenes elhelye-

zése helyezése a Levéltár 
épületében 

 
Gyurákovics 
Norbert, Var-

ga Éva 

 
2016. 12. 15. 

 
Teljesült 

Néprajzi fotónegatívok áthe-
lyezése savmentes 
tárolórendszerbe 

 
Nagy Ildikó 

 
2016.06.01. 

 

 
Teljesült 

Taszári néprajzi raktárépüle-
tek takarítása, 5-ös épületben 
rendszerezés, revízió meg-

kezdése 

 
Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsó-

fia 
 
 

 
2016.12.01. 

 

 
Nem teljesült 

Fő u. 10. sz. alatti textilraktár 
revíziója, rendszerezése, fel-

iratozás 

 
Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsó-

fia 
 

 
2016.12.01. 

 

 
Teljesült 

Fő u. 10. sz. alatti fafaragás 
raktár revíziója, rendszerezé-

se, feliratozás 

 
Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsó-

fia 
 
 

 
2016.12.01. 

 

 
Teljesült 

A kisraktárban salgópolcos 
rendszert állítunk fel. 

 
Matucza Fe-
renc, Büki 

Bence 

 
2016. december 

50 % 

Újonnan leltározott grafikai 
anyag paszpartúrázása 

 
Matucza Fe-

renc 
 

 
2016. december 

 
Teljesült 

A nagyfestmény-raktárt félig 
kiürítettük beázás miatt 

 
Matucza Fe-

renc 
 

 
2016. december 

 
Teljesült 

A kisraktár bútortárgyait a 
taszári raktárban helyeztük el 

 
Matucza Fe-

renc 
 

 
2016. december 

 
Teljesült 

Grafikai üvegeket és kiállítási    
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tablókat a régi grafikai szek-
rényekben helyeztük el 

Matucza Fe-
renc 

 

2016. december Teljesült 

Archív fotók paszpartúrázása 
 

Matucza Fe-
renc 

2016. december 50 % 

Savmentes tároló dobozok 
vásárlása archív fotók tárolá-
sához és paszpartu kartonok 
vásárlása a grafikai anyag 

paszpartúrázásához. 

 
Matucza Fe-

renc 
 

 
2016. december 

 
Teljesült 

 
A természettudományi gyűjtemények a gyűjteményi rend szempontjából megfelelően rende-
zettek. A raktári helyzet állagvédelmi szempontból nem megfelelő. Taszáron, az egykori lak-
tanyaépületben elhelyezett gyűjteményi anyag fűtetlen helyiségekben van, állagvédelme nem 
megoldott. A Fő u. 101-ben lévő gyűjteményi szobákban állagvédelmi szempontból a páratar-
talom túlságosan alacsony és a rosszul záródó ablakok miatt - főként közlekedésből eredő - 
porártalommal kell számolni. 
A régészeti leletanyagot (a nemesfém-gyűjtemény kivételével) két külső raktárban helyeztük 
el. A berendezési szintjük (polcrendszer) megfelelő és még kismértékben bővíthető, azonban 
a klimatikus viszonyokon javítani kellene (fűtés egyikben sincs). A kaposvári raktárban a leg-
fontosabb hibákat kijavítottuk (beázás), de másutt újabb beázások történtek. A problémák 
átfogó megoldására lenne szükség. A polcrendszer fejlesztése és szekrények készíttetése 
szükséges lesz.  
Az ásató intézményeknél (MTA RI, MNM-NÖK, Forster-Központ) van még ideiglenesen 
feldolgozás alatt álló nagyobb mennyiségű leletanyag, amennyiben ez beérkezik, a raktára-
ink telítettsége 100 %-os lesz. 
A történeti gyűjtemény esetében évente egy-egy raktár áttekinthető rendezésére kerül sor. A 
Fő utca 101. raktáraink közül a könyv-, hírlap-folyóirat raktár rendezett, az új szerzeményű 
anyag besorolásra, elrakásra került. A textilraktárból az anyag mennyisége miatt 2014-es 
megrendelés alapján 2015-ben a gyűjteményi szekrénysor két elemét két darab polcos és 
akasztós, professzionális textiltároló szekrényre cseréltük. Ezekben a numizmatikai anyagot, 
illetve új szerzeményű anyagot, továbbá akasztós textíliákat helyeztünk el. A gyűjteményi 
szekrények, a bennük tárolt anyag átmeneti elhelyezése, elpakolása befejeződött. A nyár fo-
lyamán sor került a taszári raktárak takarítására. Kiszállásaink alkalmával érzékelhető volt, 
hogy a jobb állapotú ún. 20-as épület a fűtetlenség miatt nyirkos. A földszinten a tárgyakon 
penészedés jelentkezett, a bútorok furnérozása meghullámosodott. Rendkívül nagy hiányos-
ság, hogy nincs átmeneti raktárunk, nincs raktári helye a központi épületben a kiállításra kerü-
lő anyagnak.  
Taszáron a 20-as épület első emeleti folyosóján, a néprajzi gyűjteményben idén speciális 
múzeumi kártevőirtást végeztettünk, mert komolyabb szuvasodás indult el. Ezt követően kita-
karítottunk, a tárgyak, tárolóterek pormentesítését elvégeztük. A tárgyakat koordinátarendszer 
szerűen kialakított raktári rendbe tettük vissza, így a gyűjtemény átlátható, gyorsabban keres-
hető lesz. A revízió és a selejtezésre való előkészítés megtörtént, a revíziós jegyzőkönyv elké-
szült. További feladataink közé tartozik, hogy az 5-ös és a 6-os épületben elhelyezett néprajzi 
tárgyakat lehetőségeinkhez mérten állományvédelmi és kezelési szempontoknak megfelelően 
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helyezzük el majd, valamint a 20-as épületben a kerámiagyűjteményt és a maradék 4 szobányi 
anyagot revíziózzuk. Ez egyrészt szelektálást, másrészt tisztítást, áthelyezést, adott esetben 
restaurációs munkákat jelent. Ennek anyagi- és humánerőforrás igénye pillanatnyilag megha-
ladja lehetőségeinket. Az alapvető munkák elvégzéséhez minimum 10 munkanap (8 órában) 
és legalább két-három erős fizikumú, dolgozni akaró férfi munkaerő szükséges még akkor is, 
ha a gyűjteménykezelő és az etnográfus végzi a tárgyak portalanítását, a könnyebb fizikai 
munkákat. Remélhetőleg lesz lehetőségünk egy ilyen projektre, mivel ezt követően lenne cél-
szerű összegyűjteni az összes szuvasodó tárgyat és egyszerre elgázosítással fertőtleníteni azo-
kat is. Habár nem megoldható a taszári raktárépületek fűtése, a fénytől való védelmet szeret-
nénk azzal biztosítani, hogy elsötétítjük azokat az ablakokat, amelyek mögött – pillanatnyilag 
– a tárgyak erős napfénynek vannak kitéve. A Fő u. 101. alatt, a Néprajzi Adattárban tárolt 
negatívok korszerűtlen tárolóeszközét leselejteztük és áthelyeztük olyan lefűzhető, áttekinthe-
tő, könnyen kezelhető és savmentes papírból készült tasakokba, amelyek hosszú távra meg-
oldják tárolási problémáinkat. Az üvegnegatívokat savmentes papírból készült dobozban tá-
roljuk. A Fő u 10. szám alatti épületben lévő textilraktárban teljes rendet csináltunk a revíziót 
követően, a két raktár megfelel a modern muzeológiai követelmények. 

 
 
 

f) Az intézmény 2016. évi revíziós tervének végrehajtása érdekében tervezett lépések 
részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 
 

 
Feladat 

 
Utolsó revízió éve 

 
Felelős 

 
Határidő 

A teljesülés 
státusza 

Növénygyűjtemény 
 I. szekrény 

- Dr. Juhász 
Magdolna 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Mollusca gyűjtemény 

 
- 

Dr. Ábrahám 
Levente 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

Hymenoptera gyűjte-
mény 

 
- 

Dr. Ábrahám 
Levente 

terven felüli 
teljesítés 

 
teljesült 

Kétéltű és hüllőgyűjte-
mény 

-  
Körtési Gábor 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Trófeagyűjtemény 

-  
Körtési Gábor 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Régészeti Gyűjtemény-
Numizmatika 

 
1985 

 
Németh Péter 

Gergely 

 
2016 

teljes, jegyző-
könyv tervezet 
van 

Régészeti Gyűjtemény-
Kiegészítő anyag, Adat-
tár  

 
1996 

 
Gál Zoltán 

 
2018 

részleges, 296 
tétel/6357 lap* 

 
2.000 db történeti tárgy  

 
- 

dr. Varga Éva, 
Gyurákovics 

Norbert 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

Néprajzi textilraktár, Fő 
u. 10. 

 
- 

Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsófia 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

Néprajzi adattár  
- 

Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsófia 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 
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Néprajzi raktár, Taszár 5. 
épület  

 
- 

Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsófia 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

Néprajzi raktár, Taszár 
20. épület 

 
- 

Nagy Ildikó, 
Pisztora Zsófia 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 

Rippl-Rónai Emlékház, 
Kaposvár 

 
 

1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 

Ferenc, Horváth 
Kristóf 

 
 

2016. 12. 30. 

 
 
teljesült 

 
Kunfy Lajos Emlékház, 
Somogytúr 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 

Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Rippl-Rónai Ödön gyűj-
temény, Kaposvár Fő u. 
10. 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 

Ferenc, Horváth 
Kristóf 

 
2016. 12. 30. 

 
 

 
teljesült 

 

Táncsics Mihály Gimná-
zium, Kaposvár 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 

Ferenc, Horváth 
Kristóf 

 
2016. 12. 30. 

 
 

 
teljesült 

 
Noszlopy Emlékház, 
Újvárfalva 

 
- 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 

Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Berzsenyi Emlékház, 
Nikla 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 

Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Bernáth Aurél Emlékház, 
Marcali 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 

Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Kaposvári Törvényszék, 
Kaposvár 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 

Ferenc, Horváth 
Kristóf 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Gyermekotthon, 
Somogyvár 

 
- 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 

Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 
Zichy Mihály Emlékház, 
Zala 

 
1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 

Ferenc 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

 

Somogy Megyei Önkor-
mányzat  

 
 

1996 

Dr. Géger Me-
linda, Matucza 
Ferenc, Büki 
Bence 

 
2016. 12. 30. 

 
teljesült 

* A tervben negatív felvételek revíziója szerepel, de a terven felül beérkezett adattári anyag 
miatt annak revízióját végeztük.  
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 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

Tárgyévben gyarapodási naplóba 
vett kulturális javak száma (tétel és 
db) 

 
3.883 db  
211 tétel  
0,5 ifm 

A bekerült gyűj-
teményi anyag 
gyarapodási nap-
lóba kerül, vagy 
rögtön leltározásra 
kerül. 

 
2.632 db 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett 
kulturális javak száma (tétel és db) 

3.354 db 
1.510 tétel  
53 perc 

 
13.606 db 

 
6.606 db 

Tárgyévben szekrénykataszteri 
nyilvántartásba vett kulturális ja-
vak száma (tétel)  

 
10.208 db 

 
5.000 db 

 
28.539 db 

Tárgyévben revízió alá vont kultu-
rális javak száma (tétel és db) 

116. 019 
db 4.343 
tétel 

 
15.000 db 

 
146.138 db 

A tárgyév végén feldolgozott 
(szakleltárkönyvben, szekrényka-
taszteri nyilvántartásban szereplő)  
- teljes állomány száma (tétel) 
- ebből régészet (tétel)  
a teljes műtárgyállomány és a fen-
tiek értelmében feldolgozott mű-
tárgyállomány aránya (%)) 

 
572.175 db 

2.399.448 db 
23,84 % 

 
590.781 db 

2.418.056 db 
24,4 % 

 
607.320  
2.436.333 

- 1.456.501 
 

24, 9 % 

 
 
 

3. Hozzáférés 
 

Az intézmény írott digitalizálási stratégiával:  rendelkezik / nem rendelkezik. 
 
Az intézmény 2016. évi digitalizálási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az 
intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához  

 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
A tárgyévben digitalizált kulturális 
javak száma összesen (tétel/db) és 
aránya a teljes műtárgyállomány-
hoz képest (%) 

8.067 db 
0, 3 % 

8.000 db 
0, 3 % 

7637 db 
0, 3 % 

Összes digitalizált kulturális javak 
száma (db) és aránya a teljes mű-
tárgyállományhoz képest (%) 

48.477 db 
2 % 

56.477 db 
2,3 % 

56.107 db 
2,3 % 

Adatbázisban kereshető kulturális 
javak száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

159.572 db 
6,7 % 

170.000 db 
7 % 

165.110 db 
6,8 % 

Az adatbázis használóinak száma, 
a használatok száma (fő | alkalom) 

6.200 + 
Manda, 

Europeana 
Nem tervezhető 

2.997 + 
Manda, 

Europeana 
Honlapon hozzáférhető tárgyak 43.760 db 45.000 db 44.600 db 
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száma összesen (db) és aránya 
a teljes műtárgyállományhoz ké-
pest (%) 

1,8 % 1,9 % 1,9 % 

Nemzetközi adatbázisban kereshe-
tő tárgyak száma (db) és aránya a  
teljes műtárgyállományhoz képest 
(%) 

4.001 
0,2 % 

8.500 
0,4 % 

7.000 
0,5 % 

 
 
Digitalizálási stratégia: 
 
- A fenntartó által előírt, a teljes gyűjteményi anyagra kiterjedő állományellenőrzés keretében 
tovább folytatódott a leltárkönyvek, hagyatéki naplók, stb. digitalizálása. 
- Az ásatási dokumentációk többsége digitalizált állományban készült. 
- A kiállításokhoz a múzeumpedagógiai csoporttal együttműködve digitális segédanyagok 
készültek. 
- Folyamatosan törekszünk rá, hogy az intézmény által újonnan szerkesztett és kiadott kiad-
ványok 100%-ban elérhetőek legyenek honlapunkon. A múzeum kiadásában megjelent köte-
tek digitalizált állományának körülbelül fele már így is letölthető. 
- A digitalizálási eszközpark (a biztonságos archiválást biztosító szerver, gyors szkennerek, 
nagy felbontású digitális fényképezőgépek beszerzése) megújítása a jövő feladata. 
- A munkaerőhiány enyhítését 2016-ban is közfoglalkoztatottak bevonásával oldottuk meg. 
Éltünk a MANDA és a Nemzeti Múzeum kulturális közfoglalkoztatás lehetőségeivel, az eddig 
feltöltött anyag 2016-tól a EUROPEANA adatbázisába is felkerült. 
- Az adatbázisok készítésével célunk, hogy a műtárgy leírása mellett annak képe is megjelen-
jen. 
- Folytattuk a 2011-től megkezdett archív fényképtárunk szkennelését, a nem digitális adat-
hordozón rögzített fotónegatívok, pozitívok és diák digitalizálását.  
- Kiemelkedő jelentőségű gyűjteményeinkről digitális fényképeket készítünk. 
- Fontosnak tartjuk honlapunk folyamatos aktualizálását.  
- Megvalósult a múzeumi könyvgyűjtemény adatbázisának honlapon való közzététele. 
- 2016-ban is éltünk az Arcanum Kft. által kínált dokumentum-digitalizálási lehetőségekkel. 

 
 
 

IV.  Tudományos kutatás 
 
 

 2015. tény 2016. terv 2016. tény 
Kutatási témák száma 12 12 16 
Hazai és nemzetközi kutatási prog-
ramokban történő részvételek és 
a résztvevők száma 

 
9/8 

 
13/9 

 
18/9 

A múzeum által megrendezett tu-
dományos konferenciák száma 

 
1 

 
1 

 
1 

Konferencián tartott előadások 
száma 

 
5 

 
3 

 
19 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelve-
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ket) 
tudományos kiadványok száma 
(múzeumi kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt) 

7 magyar  
 

7 magyar 
1 magyar-angol 

 

8 magyar 
1 angol 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelve-
ket) 
publikációk száma (múzeumi ki-
adványban és külső kiadványban 
egyaránt) 

 
 
13 magyar 
 
1 idegen 
nyelvű 

 
 

11 magyar 
  
2 idegen nyelvű 

 
21 magyar 

 
5 idegen 
nyelvű 

Kiállítási forgatókönyvek száma 10 10 9 
 
a) A 2016. évi tudományos munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése 

az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények bemutatása) 
 
Folytattuk tudományos periodikáink megjelentetését:  
- A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi kötete,  
- A Natura Somogyiensis 28. és 29. kötete.  
Továbbá a NKA támogatásával jelentettünk meg két régészeti tárgyú monográfiát:  
- Gábor Olivér: Sopianae késő antik temetői épületei, valamint  
- M. Aradi Csilla: Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonst-
rukciója. 
 
 
A tárgyévben folyó kutatási témák: 
 
Természettudomány 
- Palearktikus és Orientális hangyaleső és rablópille fajok kutatása 
- Hazai természetvédelmi területek védett nagylepkéinek kutatása 
- Dráva botanikai monitoring vizsgálatok 
- Natura 2000 területek élőhelytérképezése 
- Dél-Dunántúl nagyléptékű vegetációtérképének készítése Magyarország Nemzeti Atla-
sza újabb kiadása számára (koordinálta az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet)  

 
Jelentős szerepet vállalunk a felsőoktatási képzésben. 
 
- Felsőfokú duálisképzés intézményeként részt veszünk a Kaposvári Egyetem természetvé-

delmi mérnök BSc képzésében 
 
Juhász Magdolna: 
     - 2 db egyetemi szakdolgozat bírálatát készítette (Kaposvári Egyetem) 
     - 1 középiskolás Kitaibel Pál Tanulmányi Versenyre felkészítését végezte (14. helyezett) 
 
Ábrahám Levente: 
      - egyetemi docens tantárgy felelős oktató évente két kurzust tart Biomonitoring, állapot-
felmérés és modellezés és Természetvédelmi felmérés nevű tantárgyakból (Kaposvári Egye-
tem) 
     - 2 db PhD dolgozat bírálatát készítette (Debreceni Egyetem)  
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     - 6 db egyetemi szakdolgozat bírálatát készítette (Kaposvári Egyetem, Veszprémi Egye-
tem) 
     - 3 egyetemi hallgató szakmai gyakorlatvezetését végezte 
     - 3 db szakdolgozat külső témavezetését végezte  
     - 1 egyetemi hallgató OTDK felkészítését végezte (2. helyezett) 
     - 1 egyetemi előadást tartott „Ritka és veszélyeztetett lepke fajok biológiája” címmel a 

Pécsi Tudományegyetemen  
 
     - 3 db tanulmányt lektorált a ZooTaxa és az Acta Entomologica Silesiana című nemzetközi 
folyóiratok számára 
 
 
Régészet 
A kutatás fő iránya a Múzeum még közöletlen anyagának tudományos feldolgozása, közlése. 
A nagymennyiségű új anyag miatt számos külső kutatót is be kell vonnunk a munkába (szak-
dolgozók, doktoranduszok, nyugdíjas kutatók).  
Szorosan ehhez kapcsolódnak kutatási témáink:  
- Molnár István: Középkori templomok, kolostorok 
- Németh Péter Gergely és más kutatók: Somogy megyei római temetők modern újraközlése  
- Honti Szilvia, Jankovits Katalin: Későbronzkori temetők és bronzleletek témakörökben. 
 
Közleményekhez kacsolódó grafikai-rajzolói munkák:  
Nyári Zsolt: 4 tábla tárgyfotó nyomtatásra alkalmas szintű elkészítése, a fotók digitalizálása, 
táblák szerkesztése 
M. Hrotkó Zsuzsa: Magyar Kálmán közleményeihez: Fonyód 10-11. századi temetőjéből 15 
db ábra; Balatonszemes-Bagolyvár közléséhez metszet- és alaprajzok: 10 db A4-es, A3-as 
rajz. 
 
Történeti muzeológia 
Alapkutatásokat végeztünk új szerzeményeink nyilvántartásához (gyermekjátékok a 19. sz. 
végétől az 1970-es évekig). Dezső Eleonóra anyagának tárgyi vonatkozásai visszaemlékezé-
sének rögzítésével. Feladatunk a 2015-ben megvásárolt és bemutatott Steiner gyűjtemény 
muzeológiai feldolgozásának tanulmány formájában történő publikálása. 
 
Egy tudományos ismeretterjesztő kötet kéziratát állítottuk össze Város a mappán – Kaposvári 
városképek a dualizmus idején címmel egy Kaposvár „századfordulós” történetét bemutató 
képeslapokkal, fotókkal szerkesztett kézirat.  
 
Két kiállítási forgatókönyvet készítettünk: 
- Dr. Oetker múltja és jelene (a vándorkiállítási törzsanyagot kiegészítő gyűjtéssel – gyűjte-
ményi anyagunkból és magánszemélyektől gyűjtve),  
- „Isten veled édes hazám” – Fotók és gondolatok ’56-os menekültekről. 
A forgatókönyveket írta: Varga Éva, a kivitelezéshez szükséges tervezői, digitalizációs mun-
kát Gyurákovics Norbert készítette.  
 
Horváth Szilvia 2002 óta a „Késő-római történetírás – Iordanes munkái” tematikában PhD 
kutatásokat folytat. 
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Horváth Szilvia tagja a Vivarium Fontium Sorozat szerkesztőbizottságának.  
 
Néprajz 
A 2016-os év tudományos irányvonalát – az elmúlt év folytatásaképpen – a jelenlegi adattári 
anyagok megismerése, a tárgyakhoz kapcsolható információk kutatása és a tárgyi- fotó- és 
adattári anyag közszolgálati és közoktatási hasznosíthatóságának megtervezése határozta meg. 
Elsődleges célunk volt az idei évben, hogy megvalósítsuk egy jól kezelhető, viszonylag átte-
kinthető tárgyi anyaggal rendelkező raktári adtabázist, valamint hogy minél teljesebb infor-
mációkat kutathassunk fel a szakkönyvtári és adattári anyagok segítségével a megye néprajzi 
életét illetően. Kiemelt területnek szánjuk az életmód és a gazdálkodás, valamint a népművé-
szet és a társdalom összefüggéseinek vizsgálatát. Konkrétan olyan ismereteket keresünk első-
sorban, amelyek múzeumpedagógiai foglalkozások során beépíthetőek az átadni kívánt isme-
retanyagba. Ezért dolgoztunk ki két fő témában három-három foglalkozást, melyek a korosz-
tályok eltérő igényeihez alkalmazkodva dolgozzák fel az adott témát. Ezeket a foglalkozáso-
kat honlapunkon közzétettük, valamint ingyenesen letölthető foglalkoztató füzetet is készítet-
tünk hozzájuk, amely a pedagógusok munkáját segíti. 2016-ban időszaki kiállításunkhoz 
újabb múzeumpedagógiai foglalkozást dolgoztunk ki. 2016-ban kiemelten kutattuk a paraszti 
tisztálkodás és a kisszerszámos halászat tematikáját, igazodva a kiállítási terveinkhez. 
 
2016 szeptembere óta Pisztora Zsófia a PTE-BTK Néprajz-kulturális antropológia mesterkép-
zésében vesz részt. 
 
Művészettörténet 
A Rippl-Rónai Múzeum Művészettörténeti Szakágának fő kutatási és gyűjtési területe a 20-
21. századi művészet. Ezen belül kiemelt programjaink a következők: 
 
1.  Rippl-Rónai életmű és hagyaték gondozása. 
 
Eredmények:  

• A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban kiállítást rendezünk Rippl-Rónai műveiből. 

• Rippl-Rónai 50 db-os cinkográfia sorozatát, amely a Könyves Kálmán Szalon révén 
került kiadásra 1911-ben, savmentes paszpartúrát kapott és az anyagot bekereteztettük 
és kiállítottuk 

• Horváth János évkönyvi cikke a következő témákban: Egy Rippl-Rónai hamisítvány 
nyomában; A Róma Villa eredete; Larazine-ról szóló tanulmány; egy Rippl-Rónai le-
vél publikálása és Rippl-Rónai 50 rajza 

• A Róma villában kiállított 18 festmény rossz kereteinek lecserélése  

• Galántai Csaba Rippl-Rónai színházi vonatkozású tevékenységét kutatja, beleértve egy 
eddig ismeretlen személyt ábrázoló Rippl-Rónai portré beazonosítását is. 

 
2. A Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény bemutatása és gondozása 
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Eredmények:  

• A gyűjtemény eddig beazonosítás nélküli anyagai átleltározásra és meghatározásra ke-
rültek. 

• A újraleltározott grafikákat savmentes paszpartúrával láttuk el. 

• 10 db képet újrakereteztünk a Rippl-Rónai Ödön gyűjteményből 
• Felvettük a kapcsolatot az amszterdami Zsidó Múzeummal, ahol magyar zsidó szár-

mazású avantgarde festészeti kiállítást terveznek. Az Ödön gyűjteményben található 4 
mű bemutatását tervezik 2017-ben. 

• Az Echo Tv Rippl-Rónai Villáról szóló filmjében tv-s beszélgetés 2016. július 12-13. 
• Itthon vagy c. televíziós sorozatban Rippl-Rónai munkásságáról tv interjú: 

http://www.mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2016-04-22-i-adas-3/# 
 

3. Somogy klasszikus művészeti hagyatékának gondozása 
 

Eredmények: 
• A Vaszary Emlékházzal kapcsolatosan Géger Melinda elkészítette a Vaszary család c. 

állandó kiállítás forgatókönyvét – az állandó kiállítás megrendezésére nem került sor 

• Géger Melinda szakértőként közreműködött Kroó András Vaszary Jánosról készülő 
filmjében  

• Géger Melinda szerzőségével megjelent a Festők Fonyódon 1836-2015 című képző-
művészeti album. A könyv megjelenésével párhuzamosan könyvbemutatót tartottunk 
2016. március 22-én 

• Géger Melinda előadást tartott a balatonfüredi Vaszary Kolos Villában, melynek témá-
ja a Vaszary család volt 

• Géger Melinda: Festők Somogyban 1. című leporelló újra megjelentetése 
• Martyn Ferenc kaposvári gyűjteményében található alkotásainak kiállítása a Vaszary 

Képtár emlékkiállításán 
• 10 db eddig keretezetlen vagy lécekkel keretezett Martyn Ferenc festmény újrakere-

teztetése 

• Vaszary János emlékkiállítás előkészítése a Vaszary Képtárban 
• Ajándékozás révén kiegészítettük a Rippl-Rónai Ödön kiállítás 19. századi anyagát 

egy Szemlér Mihály Virágcsendélettel.  
 

 
4. Kortárs művészeti gyűjtemény gondozása 

 
Eredmények: 

• Kiállítás rendezése Képtár a jövőnek címmel a Vaszary Képtárban – hozzá kapcsoló-
dó, tanulmánnyal ellátott katalógussal 

• Lendvai Péter üvegművész munkásságáról Transzformációk és átlényegülések címmel 
elemző tanulmány készítése, megjelenés előtt 

• Ajándékozás és vásárlások révén a gyűjtemény bővítése 
• A modern anyag fotóztatása 
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• Somogyi kortárs művészek kiállításával kapcsolatos megnyitó tanulmányok készítése 
 
Megnyitók (Géger Melinda) 
Lengyel Zsüliett festőművész – 2016. március 22. Balatonfenyves, Művelődési Ház 
A VUdAK magyarországi német nemzetiségű képzőművészek kiállítása, Kaposvári Egyetem 
Galériája, 2016. május 20. 
Képtár a jövőnek, a Rippl-Rónai Múzeum kortárs gyűjteménye, Vaszary Képtár, Kaposvár, 
2016. május 26. 
Malgorzata Chomic lengyel grafikusművész kiállítása, KaposArt Galériában, 2016. szeptem-
ber 2. 
Fischer György szobrászművész emlékkiállítása, Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2016. októ-
ber 14. 
Nagy Miklós fotóművész kiállítása, Nagyatád, Művelődési Ház, 2016. október 28. 

 
 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések be-
mutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett ku-
tatónapok száma, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos célok, feladatok 
teljesülése) 

 
A jelenleg érvényes jogszabály közgyűjteményi területen nem teszi lehetővé a tudományos 
munkatársak kutatónapban történő részesítését! Intézményünkben a kutatónapok kiadása 
igazgatói utasítás alapján történik, tudományos minősítéssel rendelkező munkatársak esetében 
heti 12 óra, tudományos minősítéssel nem rendelkező munkatársak esetében heti 8 óra.  
A kutatónapokat a kollégák a leterheltség miatt legtöbbször nem tudják kivenni. 
 
Egyéni tudományos eredmények: 
 
Természettudomány 

Konferencián tartott előadások:  
 

- Ábrahám L.: Prof. Dr. Mészáros Zoltán 80 éves – Rovartani Társaság, Budapest 
- Ábrahám L.: Konzerváció-biológia, természetvédelem – visszatekintés az elmúlt 20 évre a 
DDNP területén – MTA PAB, Pécs 

 
Tudományos kiadványok szerkesztése 
 
- A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 4. kötete, 432 oldal, szerk. Juhász M. 
- Natura Somogyiensis 28. kötete, 91 oldal, szerk. Ábrahám L. 
- Natura Somogyiensis 29. kötete, 242 oldal, szerk. Ábrahám L. 
 
Tudományos publikációk: 
 
- Ábrahám L. 2016: Nagylepke fauna felmérése a Baláta-tó Természetvédelmi Területen 

(Lepidoptera: Macrolepidoptera). - A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 4: 
69-90. 

- Ábrahám L. 2016: Ascalaphid studies X. Maezous maezousi sp. n. – a new ascalaphid 
species from the Philippines (Neuroptera: Ascalaphidae) - Natura Somogyiensis 28: 51-
64. 
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- Ábrahám L. 2016: Neuroleon tarimensis sp. n. – a new ant-lion from Taklamakan desert, 
China (Neuroptera: Myrmeleontidae) – Natura Somogyiensis 28: 65-74.   

- Ábrahám, L. & R. Dobosz 2016: Prof. Dr. Zoltán Mészáros – the 80 anniversary of the 
birth - Acta Entomologica Silesiana 24 (online 028): 1–4. 

 
Régészet 
Konferencián tartott előadások:  
 
- Nagy Zsolt Dezső-Varga Máté: „Archaeometrical investigation of coin counterfeiter work-
shops and artifacts-preliminary results”. IIIrd International Numismatic Conference – Pecunia 
Omnes Vincit. Krakkó. 2016. május  
- Varga Máté: „A kaposszentjakabi bencés apátság fémleletei”. Fiatal Középkoros Régészek 
VIII. konferenciája. Sátoraljaújhely. 2016. november  
 
Tudományos kiadványok: 
 
- Gábor Olivér: Sopianae késő antik temetői épületei. Kaposvár. 2016. Szakmai lektorok: 
Visy Zsolt, Nagy Levente, Horváth Szilvia, Kiss Magdolna 
- M. Aradi Csilla: Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstruk-
ciója. Kaposvár. 2016. Lektor: Horváth Szilvia 
 
Tudományos publikációk: 
 
- Aradi Csilla - Molnár István: Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon. A Fiatal kö-
zépkoros régészek VI. konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Szőllősy Csilla - 
Pokrovenszki Krisztián. Székesfehérvár. 2015. 241-251. 
- Aradi Csilla - Molnár István: A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén 2015-ben 
végzett régészeti feltárás. Altum Castrum Online. 2016. 
- Molnár István: Török kori temetőrészlet Kaposváron. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 
Közleményei 4: 235-246. 
- Honti Szilvia - Jankovits Katalin: A New Grave from the Late Bronze Age Hoard Found at 
Lengyeltóti in Southern Transdanubia. CommArchHung 2015. 67-82. 
- Csizmadia Gábor - Németh Péter Gergely: Római kori halomsírok Somogy megyében. A 
Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 4: 117-166. 
- Honti Szilvia - Aradi Csilla - Balogh Csilla - György László - Költő László - Molnár István - 
Németh Péter Gergely - Skriba-Nagy Mónika - Somogyi Krisztina - Tokai Zita Mária: Régé-
szeti feltárások Somogy megyében 2012-2015. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közlemé-
nyei 4: 247-286. 
- Hegyi Borbála - Varga Máté: Somogy megye 10-11. századi temetőinek és sírleleteinek ku-
tatástörténete a kezdetektől napjainkig. Magyar Régészet Online 2015 tél 
- Hegyi, Borbála - Varga, Máté: Research into 10th –11th Century Cemeteries and Grave 
Goods in Somogy County from the Beginnings to the Present Day. Hungarian Archaeology 
(e-journal) 2015 winter 
- Varga Máté: A rare, 17th century Danish gold coin in Somogyvár. Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad (sajtó alatt) 
- Költő László - Varga Máté: 10-11. századi sírleletek Zamárdiból (kézirat) 
- Tóth Csaba - Varga Máté: 14. századi éremlelet Ádán-Hetyepusztáról (kézirat) 
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Ismeretterjesztő előadások: 
 
- Varga Máté: „Kőbalták és érmék”. Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, 
Szőcsénypuszta. 2016. június 3. 
- Varga Máté: „Középkori és kora újkori aranypénzek Somogy megye földjéből”. Magyar 
Éremgyűjtők Egyesületének 46. Vándorgyűlése, Kaposvár. 2016. augusztus 13.   
- Varga Máté: „Nagyberki-Szalacska a középkorban”. Megyei Honismereti Találkozó, Nagy-
berki. 2016. szeptember 9. 
- Varga Máté: „A somogysárdi Betyár-csárda”. Itthon vagy – Magyarország, Szeretlek. 
Somogysárd. 2016. október 1.  ű 
 
- Varga Máté: „A Vancsura-család és Sárd”. Vancsura-találkozó, Somogysárd. 2016. október 
1. 
 
Ismeretterjesztő írások: 
- Molnár István múzeumi honlapra írt régészeti ismeretterjesztő írásai  
 
Történeti muzeológia 
Tudományos publikációk: 
 
- Horváth Szilvia-Kiss Magdolna: Pannoniai fürdőkalauz. Római fürdőkultúra, gyógyfürdők 
Pannoniában. (előkészületben) 
 
Művészettörténet 
Konferencián tartott előadások:  

 
- Géger Melinda: A Balaton, mint téma a magyar festészetben. Helikon Múzeum. Keszthely. 
2016. május 6. 
- Géger Melinda: Festők Somogyban. Berzsenyi Társaság. Nikla. 2016. augusztus 2.  
- Géger Melinda: Vidék és vidéki élet. Kaposvári Egyetem, Senior program. Kaposvár. 2016. 
október 13. 
 
Tudományos publikációk: 
 
- Géger Melinda: Képtár a jövőnek – A Rippl-Rónai Múzeum kortárs gyűjteménye, Vaszary 
Képtár. Kaposvár. 2016. 
- Géger Melinda: Emlékezet. 56-an ’56-ról. Kiállítási katalógus az 1956-os forradalom 60. 
évfordulójára, katalógus bevezető tanulmány, Vaszary Képtár. Kaposvár. 2016.  
- Géger Melinda: Felfrissített emlékezet, Záborszky Gábor festőművész kiállítása. Kaposvár. 
Vaszary Képtár – szerkesztői munka  
- Géger Melinda: Hídépítők. Képzőművészek a Magyarországi Német Írók és Művészek Szö-
vetségében – megjelenés előtt  
- Géger Melinda: Balaton a festészetben – Somogy, megjelenés előtt  
- Horváth János: Kieselbach Galéria Műgyűjtők c. sorozatában: Rippl-Rónai Ödön gyűjtemé-
nye – Szerkesztés alatt áll 
 
A múzeum kiállítás-rendezéseihez, kiadványszerkesztéshez és egyéb dekorációs munkákhoz 
kapcsolódó 2016. évi munkafeladatait Matucza Ferenc grafikus, Horváth Péter informati-
kus/kiállítás rendező, valamint Őszi Ádám közfoglalkoztatott végezték el. 
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KIÁLLÍTÁS RENDEZÉS GRAFIKAI MUNKÁK, KIADVÁNYSZERKESZTÉS 
 
Sportolók Sikerek Serlegek c. állandó sporttörténeti kiállítás 
A kiállítás arculatának látványtervezése, - berendezése, tablók, meghívó, plakát elkészítése, 
nyomdai bonyolítása 
(Fő u. 12. Anker-ház) 
 
"Szennyes ingem, szennyes gatyám" c. időszaki néprajzi kiállítás 
A kiállítás rendezése-bontása, kiállítási tablók tervezése, szerkesztése, nyomtatása-kasírozása, 
meghívó, plakát, molinó tervezése, nyomdai bonyolítása. 
(Keleti szárny földszinti termek) 
 
Mesélő vizek c. kiállítás 
A kiállítás rendezése, meghívó, plakát elkészítése. 
(Fekete István Látogatóközpont – Deseda) 
 
Rippl-Rónai 50 rajza c. kiállítás 
A kiállítás rendezése, meghívó, plakát tervezése, elkészítése. 
(Rippl-Rónai József Emlékház és Látogatóközpont – Róma villa) 
 
Takáts Gyula emlékkiállítása 
A kiállítás rendezése-bontása, meghívó, plakát, molinó tervezése, nyomdai bonyolítása. 
(Gönczi Termek) 
 
A Természet ízei c. kiállítás 
A kiállítás rendezése, meghívó, plakát elkészítése. 
(Fekete István Látogatóközpont - Deseda) 
 
Ötvös Károly természetfotó kiállítása  
A vendégkiállítás technikai előkészítése, rendezése. 
(Fő u. 10.) 
 
Tengerre magyar c. kiállítása 
A kiállítás rendezése-bontása, meghívó, plakát, molinó tervezése, nyomdai bonyolítása, 
tablók szerkesztése-nyomtatása kasírozása.  
(Gönczi Termek) 
 
Dr. Oetker időszaki történet kiállítás 
A kiállítás rendezése, meghívó, plakát, molinó tervezése, nyomdai bonyolítása. 
(Keleti szárny földszinti termek) 
 
A Tenger csodái c. kiállítás 
A kiállítás rendezése, meghívó, plakát elkészítése. 
(Fekete István Látogatóközpont – Deseda) 
 
'56-os emlékkiállítás 
A kiállítás berendezése, kiállítási tablók tervezése, szerkesztése, meghívó, plakát, molinó ter-
vezése, nyomdai bonyolítása. 
(Fő u. 10.) 
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Grafikai Munkák: 
- Múzeumi könyvtárhoz (Anker-ház), reklámtáblák, plakátok, meghívók készítése. 

- A Nárcisz Fesztivál programhoz plakátok, meghívók készítése. 

- Miénk a Deseda programhoz plakátok, meghívók készítése. 

- Múzeumok Éjszakája programhoz plakátok, meghívók készítése. 

- Múzeumi Esték programsorozat előadásaihoz plakátok, meghívók elkészítése. 

- Kölyök és Manó Múzeum programsorozat előadásaihoz plakátok elkészítése. 

- Compur Fotóklub  programsorozat előadásaihoz plakátok készítése. 

- Desedai Panoráma programsorozat előadásaihoz plakátok tervezése, készítése. 

- Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz plakátok, szórólapok készítése. 

- Installáció (vitrinek) tervezése a Fekete István Látogatóközpont kiállításaihoz. 

- Térkép és reklámtábla tervezése-rajzolása (Fő u. 10. kétszárnyú nagykapura) 

 
Kiadvány technikai szerkesztési munkák: 
 
- Múzeumi évkönyv grafikai tervezése, technikai szerkesztése, nyomdai bonyolítása. 

- Aradi Csilla: Somogy megye Árpád-kori... c. kötet grafikai tervezése, technikai szerkesz-
tése, nyomdai bonyolítása. 

- Leporellók, szóróanyagok. A múzeum összes állandó kiállításához készült reklámanyagok 
angol és német valamint magyar nyelvű változatainak elkészítése, nyomdai bonyolítása. 

- Múzeumpedagógiai leporelló grafikai tervezése, nyomdai bonyolítása. 
 
- A múzeum angol nyelvű múzeumi reklám kiadványának grafikai tervezése, nyomdai 
bonyolítása. 
 
- Természettudomány plakátok (3 féle) grafikai tervezése, nyomdai bonyolítása. 
 
 

c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda nagy-
sága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv telje-
sülése 

 
Ajándéktárgyak (hűtőmágnes, matrica, könyvjelző, kitűző): 5.398 db 
Kötet: 5.380 db 
Képeslap: 10.413 db 
Kiállításvezető: 2.060 db 
Leporelló: 1.655 db 
Tájékoztató füzet: 6.542 db 
Szórólap: 4.801 db 
Plakát, poszter: 231 db 
Katalógus: 691 db 
Térkép: 623 db 
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Könyvjelző: 1.424 db 
 

A Rippl-Rónai Múzeum stratégiája, hogy nem adunk ki túl nagy példányszámban köteteket. 
Volt vidéki egységeinkkel, valamint más muzeális intézményekkel a kiadványok árusítása 
céljából bizományosi szerződéseket kötünk. Ápoljuk hazai és külföldi cserekapcsolatainkat.  
Raktározás: a kiadványok elhelyezése egy elkülönített raktárhelyiségben megoldott. 

 
 
d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

 
Két külföldi múzeumban (lengyel és cseh) terveztünk anyagfeldolgozást nemzetközi 
együttműködés keretében, de a lengyelországi múzeumi anyagfeldolgozás idő hiányában 
elmaradt, csak a lengyel kollégák tudtak ellátogatni múzeumunkba, a viszont látogatás 
nem teljesült. 
Megújítandó állandó kiállításainkhoz több külföldi és hazai múzeumban ötleteket gyűjtöt-
tünk. A múzeumi kiállítások rendezésében résztvevő kollégákkal Bécsben több múzeumot 
látogattunk meg, valamit Mosonmagyaróváron a Futura interaktív központot néztük meg. 
 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Külföldi múzeumok tudományos 
kutatói számára gyűjteménye-
inkben kutatási lehetőséget biz-
tosítunk. 

 
minden muzeoló-
gus 

 
2016. 12.30. 

 
teljesült 

Együttműködünk természettu-
dományos nemzetközi kutatási 
témák kidolgozásában 
(faunisztikai és florisztikai kuta-
tások, inváziós fajok elterjedésé-
nek vizsgálata, stb.).  

Dr. Juhász Mag-
dolna, Dr. Ábra-
hám Levente 

 
2016. 12.30. 

 
teljesült 

From Fauvism: Jewish 
Anvantgarde Artist from Hunga-
ry című kiállításhoz műtárgyak 
kölcsönzése az amszterdami Zsi-
dó Történeti Múzeumnak 

 
 
Géger Melinda 

 
 
2017. októ-
ber 
 

 
 
5 % 
 
 
 

Magyar művészek Olaszország-
ban a 19-20. században címmel 
megjelenő milánói kiadványhoz 
reprodukciót adtunk (Lehel Má-
ria: Akt) 

 
Géger Melinda 

 
2016. június 

 
 
teljesült 

A Magyar Kulturális Intézet által 
Csáth Géza műveinek lengyel 
fordításához készülő kiadványá-
hoz Gulácsy Lajos műveinek 
reprodukcióját adtuk 

 
Géger Melinda 

 
2016. febru-
ár 

 
 
teljesült 
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V. Műtárgyvédelem 
 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2016. évi feladatok teljesülése 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
Gyűjteményi egységek/raktárak 
ellenőrzése, megfelelő műtárgy-
védelmi körülmények biztosítá-
sa. 

A szakágak mu-
zeológusai, gyűj-
teménykezelői 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatos 

 
 

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2016. évi feladatok teljesülése 
 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Munkatervben szereplő munkák 
Régészeti ásatások leletanyagá-
nak tisztítása (kerámia, csont) 

 
Baksics Gábor 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatos 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 322. obj. kerámia 
anyaga 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 337. obj. kerámia 
anyaga 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 320, 321, 325, 328, 
333. sír,  
és a 311. objektum kerámia 
anyaga 

 
 
Foucault Katalin 

 
 
2016.12.16. 

 
 
Teljesült 

Lakócsa – Horvát nemzetiségi 
tájházból behozott textilek keze-
lése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Vörs – Majori-dűlő 10-11. szá-
zadi temető még kezeletlen lelet-
anyaga 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

 
2013. évi vegyes leletek lelet-
mentések, terepbejárási anyagok 
kezelése (Németh Péter feltárá-
sa) 

 
 

Horváth Péter 
József 

 
 
2016.12.16. 

A munkaterven kí-
vüli feladatok ellátá-
sa miatt későbbre 
halasztva. 

Kazsok – Cserhák 2015. évi le-
letmentés kelta sírleletek fém-
anyaga 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Folyamatban 

Néprajzi gyűjtemény – Tájhá-
zakból behozott anyagok, kiállí-

 
Horváth Péter 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 
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tásokba kerülő tárgyak kezelése József 
 
 
Taszár – Történeti gyűjtemény, 
military anyag 
restaurálása 

 
 

Horváth Péter 
József 

 
 
2016.12.16. 

A munkaterven kí-
vüli feladatok ellátá-
sa miatt későbbre 
halasztva. 

 
 
Történeti gyűjtemény – Lestyán 
cukrász csokoládéöntő bádogfi-
gurák kezelése 

 
 

Horváth Péter 
József 

 
 
2016.12.16. 

A munkaterven kí-
vüli feladatok ellátá-
sa miatt későbbre 
halasztva. 

 
 
Iparművészeti üvegkép (József 
Attila Emlékházból) restaurálása 

 
 

Horváth Péter 
József 

 
 
2016.12.16. 

A munkaterven kí-
vüli feladatok ellátá-
sa miatt későbbre 
halasztva. 

„Szennyes ingem, szennyes ga-
tyám” c. kiállítás anyaga 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Néprajzi Gyűjtemény – raktárból 
behozott tárgyak kezelése 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 326. sír. kerámia 
anyaga 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 368. sír. kerámia 
anyaga 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 338. sír. kerámia 
anyaga 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 303,314,367,381 és 
382. objektum  
kerámia leletei 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

61-es út Kaposvárt elkerülő sza-
kasz 2. lh 327. objektum kerámia 
anyaga 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

 
Vörs-Battyáni-disznólegelő 
2000-2010. évi feltárás 
15 urnamezős sír kerámiaanya-
gának restaurálása 

 
 
 
Nagy Ágnes 

 
 
 
2016.12.16. 

A munkaterven kí-
vüli feladatok ellátá-
sa miatt későbbre 
halasztva. 

 
Néprajzi Gyűjtemény – Halászati 

 
 

 
 

A kiállítás megvaló-
sítása a következő 
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kiállítás néprajzi tárgyainak ke-
zelése 

Nagy Ágnes 2016.12.16. évre került halasz-
tásra. 

Munkatervben nem szereplő munkák 
Buzsáki tájházból behozott texti-
lek kezelése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Bőr pásztor tarisznya kezelése 
(vizsgamunka) 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

4 db zászló tisztítása, konzervá-
lása 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Történeti gyűjtemény – Raktári 
anyag kezelése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

„Isten veled édes hazám” c. kiál-
lítás tárgyainak kezelése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Tengerészeti kiállításhoz zász-
lók, lobogók és egyéb textíliák 
kezelése 

 
 
Foucault Katalin 

 
 
2016.12.16. 

 
 
Teljesült 

Iharos – Temető 2011-2015. évi 
ásatások válogatott leletei 

Horváth Péter 
József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Zamárdi – Réti földek – kiállí-
táshoz kiválogatott tárgyak keze-
lése 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Bárdudvarnok – Barátdomb 
2014-2015. évi ásatások leletei-
ből válogatott anyag 

 
Horváth Péter 

József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Fonói Éremlelet – Ezüst érmék 
tisztítása 

Horváth Péter 
József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

„Isten veled édes hazám” c. kiál-
lítás tárgyainak kezelése 

Horváth Péter 
József 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Karád – Aranyosi dűlő kerámia 
leletek kezelése    

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Somogyjád – Másjád 
2015.10.02. 35. obj. leletei 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

Bodrog – Buszforduló 2015. évi 
leletmentés 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

 
Dr. Oetker kiállítás tárgyainak 
tisztítása 

Foucault Katalin, 
Horváth Péter 
József, Nagy Ág-
nes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 

 
Sporttörténeti kiállítás tárgyai-
nak kezelése 

Foucault Katalin, 
Horváth Péter 
József, Nagy Ág-
nes 

 
2016.12.16. 

 
Teljesült 
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 2015. tény 2016. 
terv 

2016. tény 

Megelőző állományvédelemre 
(tisztításra, konzerválásra) szo-
ruló összes műtárgy száma 

 
Teljes gyűj-
temény 

 
Teljes gyűj-

temény 

 
Teljes gyűjtemény 

Aktív állományvédelmi kezelés-
re (restaurálásra) szoruló összes 
műtárgy száma 

 
20 % 

 
20 % 

 
176 db 

 
 
 
Tárgyévben megelőző állo-
mányvédelembe vont összes 
műtárgy száma 

 
 
11.081 db + 
11.758 db 
csont 

 
 
kb. 5.000 
db + kb. 
1.000 db 
csont 

32.159 db 
(19.956 db + 1.503 
db néprajzi tárgy 

gázos fertőtlenítése 
+ 10.700 db csont) 

Tárgyévben aktív állományvé-
delmi kezelésbe vont összes 
műtárgy száma 

 
110 db 

 
kb. 100 
db 

 
6.435 db 

VI.  Pályázati tevékenység  
 

Hazai pályázatok megneve-
zése 

Pályázott ösz-
szeg (Ft) 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

NKA évkönyv kiadására 
 

765.000 
 

500.000 
Dr. Juhász Mag-

dolna 
Őrtilos-Zrínyi Újvár kutatá-

sa 
NKA pályázat 

 
1.300.000 

 
1.000.000 

 
Költő László 

Bárdudvarnok Barát-
dombon, középkori kolos-

tor feltárása NKA 

 
1.400.000 

 
1.000.000 

 
Molnár István 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Prog-
ram) keretében 

„Somogyi kincsestár: in-
formációs tárlat Somogy 

népművészetéből„ 
című állandó néprajzi kiál-

lítás megvalósítására 

 
15.730.000, 

melyből saját 
forrás: 

1.573.000 
megpályázott 

összeg: 
14.157.000 

 
 
 

13.000.000.+1.573.000, 
ÖSSZESEN: 
14.573.000 Ft 

 
 
 

Pisztora Zsófia 

NKA Könyvkiadás Kollé-
giuma 

Gábor Olivér: Sopianae 
sírkamrái és temetői épüle-
te c. munka kiadása; 2015-
ben elnyert, 2016-ban való-

sult meg 

 
 

1.372.077 

 
 

700.000 

 
 

Horváth Szilvia 
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NKA Könyvkiadás Kollé-
giuma 

M. Aradi Csilla: Somogy 
megye Árpád-kori és kö-
zépkori egyházszervezeté-
nek rekonstrukciója – So-
mogy megye középkori 
templomainak adattára; 

2015-ben elnyert, 2016-ban 
valósul meg 

 
 
 
 
 

1. 338.166 
 

 
 
 
 
 

1.100.000 
 

 
 
 
 
 

Horváth Szilvia 
 

NKA Könyvkiadás Kollé-
giuma 

Molnár István: Iharos kö-
zépkori temploma című 
munka megjelentetése 

 
 

844.000 

 
 

400.000 

 
 

Horváth Szilvia 
 

Járásszékhely múzeumok 
szakmai támogatása 

Megyei hatókörű városi 
múzeumok állományvé-

delmi munkájának támoga-
tása 

 
 

2.263.000 

 
 

2.263.000 

Bodó Alexandra, 
Horváth Péter 
József, Körtési 

Gábor 

Gyere velünk a múzeumba! 
– A járás településeihez 

kötődő kulturális örökség 
hozzáférhetővé tételének és 
területi egyenlőtlenség fel-
számolásának támogatására 

 
 

3.529.000 
 

 
1.637.000 

 
Őszi Zoltán 

NKA – Közgyűjtemények 
Kollégiuma – Múzeumok 

Éjszakája 

 
400.000 

 
200.000 

 
Őszi Zoltán 

Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő: 

GUL-15-A „Elhallgatott 
történelem” 

„A múzeumpedagógia lehe-
tőségei a Szovjetunióba 

hurcoltak drámájának isko-
lások számára történő él-

ményszerű feldolgozására – 
országos továbbképzés 

2.855.000 
2.000.000 

 
Őszi Zoltán 

Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő: 

GUL-15-A „Elhallgatott 
történelem” 

Csík János kalandos élete 
című kiadvány kiadása 

 
 

1.300.000 

 
 

Nem nyert támogatást 

 
 

Horváth Szilvia 
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Széchenyi 2020 programhoz kap-
csolódó pályázatok megnevezése 
(EFOP, TOP, stb.) 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Kulturális intézmények a közne-
velés eredményességéért EFOP 
3.3.2-16 – Rippl-Rónai Múzeum 
kompetenciafejlesztő programjai 
a Kaposvári Járás oktatási Intéz-
ményeiben 

 
 
25.000.000 

 
 
Elbírálás alatt 

 
 

Simonné Lechner 
Judit 

    
 
Egyéb, nem hazai forrásokra épü-
lő pályázatok megnevezése 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
 
 

VII.  Kommunikációs tevékenység 
 

Az intézmény 2016. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 
 

• A tárgyév kiemelt feladatának teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény küldetésé-
hez. 
 

- Továbbra is törekedni kell a múzeum látogatottságának, ezzel ismertségének és elis-
mertségének, valamint bevételeinek 2013 óta tartó lassú, de folyamatos növelésére.  

- A már jól bejáratott, többségében személyes kommunikációs csatornákon keresztül, to-
vábbra is meg kell szólítani a múzeumot legnagyobb számban látogató iskolai csopor-
tokat.  

- Törekedni kell az eddig kevésbé hatékonyan elért csoportok megszólítására, az ehhez 
szükséges kommunikációs csatornák felderítésére, használatára. Új célközönség haté-
kony megszólítására: jelen pillanatban ezeken a családokat tekintjük. 

- Törekedni kell a múzeumot kedvezményesen látogató csoport, a nyugdíjasok még aktí-
vabb megszólítására, bevonására. Elöregedő társadalmunkból adódóan egy folyamato-
san növekvő számú célközönségről beszélünk, akik ugyan kisebb bevételt, de nagy lét-
számot, s vele egy nagy létszámú, a múzeumot elismerő közösséget alkothatnak. 

- Fentiek megvalósulásával lépéseket tehetünk annak – a múzeumunk küldetésnyilatko-
zatában is megfogalmazott – célkitűzésnek az elérésében, hogy őrizzük és közzé is 
tesszük Somogy és Kaposvár tudományos, kulturális és művészeti értékeit. 
 

•  Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések teljesülése  
 
Sajnos az idei évben sem sikerült hathatós előrelépést tennünk a várost és városkörnyéket 
leginkább elérő, azaz leghatékonyabb megjelenési felületek (helyi televíziók és írott sajtó) 
megfelelő mértékű és szintű használata érdekében. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, 
melyek nagy valószínűséggel nem is fognak változni a jövőben. Eredményként könyvelhetjük 
el, hogy fenntartónk a saját, ingyenes felületein és szakember gárdája segítségével igyekszik 
plusz megjelenési felületekhez juttatni intézményünket. 
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•  Arculatépítés tervezett lépéseinek teljesülése 
 
Az arculat átalakítást folyamatosan végezzük, különösképp a megújuló kiállításainkon és hon-
lapunkon. 
 

• A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések teljesülése 
 
Intézményünk 2013 óta használja az új honlapját, lehetőségeinkhez mérten nagyjából napra-
készen, napi frissítésben. Ez alapvetően egy, a látogatók számára készült, alapvetően populá-
ris lap. Megújítására 2016-ban nem került sor, de e feladat anyagi hátterének előteremtésére 
továbbra is keressük a lehetőségeket, pályázati forrásokat. 
 
 
 
 
 

•  A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések teljesülése 
 

- 2015-ben az országos közművelődési koordinátor hálózat koordinátora lett múzeumunk 
egyik munkatársa. Rajta keresztül aktívabban tudunk részt venni hazánk múzeumpeda-
gógiai szakmai életében. 

- Folytattuk a régiós, megyei, illetve a jelentősebb kismúzeumokkal a személyes munka-
társi kapcsolat felvételét. 

- Folytattuk azt a folyamatot, hogy a város, illetve Kaposvár Járás összes iskoláját belép-
tessük az ún. Múzeumi Kapcsolattartó hálózatunkba.  

- Sikeresen szólítottunk meg több, a múzeumot potenciálisan használó, tömörítő szakmai 
és civil szervezetet (művészeti, népművészeti, hátrányos helyzetű, kisebbségi, úgymint 
a Somogy Megyei Roma Kisebbségi Önkormányzat, Szépkorúak Megyei Szervezeté-
nek Szövetsége. Többükkel már évek óta együtt dolgozunk: Somogy Megyei Népmű-
vészeti Egyesület, Siketek Megyei Szervezete, Vakok Megyei Szervezete. Velük kap-
csolataink áttekintése, frissítése, bővítése továbbra is napirenden volt. 

- Folytatódott a napi látogatások alkalmával gyűjtött személyes email címek további bő-
vítése is. 

 
• Eredményességi mutatók  
 
A látogatószám abszolút növekedése, a jegybevétel növekedése. Állandó kiállításaink 
számának növekedése. Közművelődési és múzeumpedagógiai programjaink számának és 
a résztvevők számának növekedése. A tudományos kiadványaink számának emelkedése.  

 
 2015. tény 2016. terv 2016. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nél-
kül) 

 
116 

 
150 

 
155 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 

 
62 

 
80 

 
115 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdeté-
sek nélkül) 

 
154 

 
160 

 
237 

E-sajtó  378 400 532 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 
 

24 
 

30 
 

31 
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VIII.  Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 
 
A Szentjakabi Bencés Apátság Romkertben 2016-ban régészeti feltárást végeztünk, majd a 
fenntartóval együtt egy új látogatóközpont kialakítását tervezzük kb. 1,5 milliárd forint érték-
ben.  
 
 
 
 

IX.  Intézményi (saját) bevételek megoszlása 
 

 2015. tény (eFt) 2016. terv (eFt) 2016. tény (eFt) 
Jegybevétel 9.026 10.500 10.914 
Közművelődési programok 
bevétele 

 
1.235 

 
1.936 

 
698 

Múzeumpedagógiai prog-
ramok bevétele 

 
1.712 

 
1.000 

 
1.496 

Kiadványok értékesítése, 
múzeumi bolt bevétele 

 
1.249 

 
1.000 

 
698 

Intézményi terek hasznosí-
tása 

 
190 

 
165 

 
16 

Régészetből származó bevé-
tel 

 
26.117 

 
15.481 

 
42.435 

Szponzoráció - - - 
Egyéb 2.263 1.900 275 
Összesen: 41.792 49.082 56.533 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

1. számú melléklet 
 
 
I/A. Módszertani műhelygyakorlat szervezése (évente legalább kétszer) 
 

a) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egy-
bekötve, 

b) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, külö-
nösen digitalizálási tevékenység körében, 

c) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyezte-
tett tematika alapján, a kerettantervi kapcsolódások bemutatása érdekében.  

 
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a 2016-ban szerve-
zett módszertani műhelygyakorlatokat és műhelyeket (a feladattípusokra külön-külön táb-
lázatot kell kitölteni, a táblázat sorai bővíthetőek).    

 
 

MÓDSZERTANI M ŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI M ŰHELY 
 

a) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybe-
kötve 

 
 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-

tető neve, beosztá-
sa 

 
 
 
1 

 
 
2016. 11. 02. 

 
 
Kinizsi Pál Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola, 
Kaposvár 

Megelőző műtárgy-
védelem, (preparálás 
és preparátor műhe-
lyek), valamint gyűj-
teménykezelés bemu-
tatása. 

 
 
 
Körtési Gábor 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2016. 11. 14. 

 
 
 
Rippl-Rónai Megyei Ha-
tókörű Városi Múzeum, 
7400 Kaposvár, Fő utca 
10., Fő utca 101. 

Hatályos jogszabály-
ok, rendelkezések 
bemutatása (leltározás 
és revízió), gyűjte-
ménykezelés, nyilván-
tartás és feldolgozás; 
Megelőző műtárgy-
védelem, restaurátor 
műhelyek bemutatása. 

 
 
 
Körtési Gábor, 
Horváth Péter Jó-
zsef, Pisztora Zsó-
fia, Nagy Ildikó 

 
 
 

MÓDSZERTANI M ŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI M ŰHELY 
 

a) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen 
digitalizálási tevékenység körében 
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 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-
tető neve, beosztá-
sa 

 
 
1 

 
 
2016. 11. 02. 

 
 
Kinizsi Pál Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola, 
Kaposvár 

Megelőző műtárgy-
védelem, (preparálás 
és preparátor műhe-
lyek), valamint gyűj-
teménykezelés bemu-
tatása. 

 
 
 
Körtési Gábor 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2016. 11. 14. 

 
 
 
Rippl-Rónai Megyei Ha-
tókörű Városi Múzeum, 
7400 Kaposvár, Fő utca 
10., Fő utca 101. 

Hatályos jogszabály-
ok, rendelkezések 
bemutatása (leltározás 
és revízió), gyűjte-
ménykezelés, nyilván-
tartás és feldolgozás; 
Megelőző műtárgy-
védelem, restaurátor 
műhelyek bemutatása. 

 
 
 
Körtési Gábor, 
Horváth Péter Jó-
zsef, Pisztora Zsó-
fia, Nagy Ildikó 

 
3 

 
2016.04.05.; 
04.19. 

 
Rippl-Rónai Múzeum  

Kaposvári Egyetem 
természetvédelmi 
mérnök szakos hallga-
tóinak terepgyakorlata 

 
Dr. Juhász Mag-
dolna botanikus-
főmuzeológus 

 
 
4 

 
2016.04.05.; 
04.19. 

 
Rippl-Rónai Múzeum  

Kaposvári Egyetem 
természetvédelmi 
mérnök szakos hallga-
tóinak terepgyakorlata 

 
Dr. Ábrahám Le-
vente 
megyeimúzeum-
igazgató 

 
5 

 
2016.10.26. 
2016.11.30. 

Rippl-Rónai Múzeum  
Compur fotóklub – 
fotózás oktatás  

 
Bedő Kornél 

 
6 

 
2016.02.25. 
2016.09.27. 

 
Rippl-Rónai Múzeum 

MANDA digitalizálá-
si bemutató  

 
Horváth Péter 

 
 

MÓDSZERTANI M ŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI M ŰHELY 
 

b) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyeztetett tematika alap-
ján, a kerettantervi kapcsolódások bemutatása érdekében.  

 
 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-
tető neve, beosztá-
sa 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2016. 10. 12. 

 
 
 
 
Sportmúzeum, Kaposvár, 

Tanárok Éjszakája – 
beszámoló a 2016-os 

évről, valamint a 
2017-es év múzeum-
pedagógia eseménye-

 
 
 
Őszi Zoltán, 
Simonné Lechner 
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Fő u. 12. inek tervezése Judit,  
Borzavári Balázs 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2016. 11. 03. 

 
 
 
Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, Fő. u. 10. 
 

Gulag Workshop – 
Országos Múzeum-

pedagógiai Konferen-
cia – jó példák bemu-
tatása a témában ké-
szülő foglalkozások 
megalkotói számára. 

 
 
 
 
Őszi Zoltán 

 
 
3 

 
 

2016. 04. 01., 
04. 28., 10. 
12., 11. 22. 

 

 
 
Fekete István Látogató-
központ, Deseda-tó 

Műhelymunkák: a 
Fekete István Látoga-
tóközpont múzeumi, 
múzeumpedagógia 

szolgáltatásainak be-
mutatása, (óvodape-
dagógusoknak, peda-

gógusoknak, 
andragógia és múze-
umpedagógia szakos 

főiskolai hallgatóknak 

 
 
 
 
Üst Norbert,  
Baki Zsuzsanna 

 
4 

 
2016.02.19., 
03.23.,05.04.,
10.12. 

 
Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, Fő. u. 10. 

Kaposvári Egyetem 
Művészeti Karos 
hallgatóinak oktatása 

 
Dr. Uhl Gabriella 

 
5 

 
2016. 01.16., 
01.23., 
03.23.,04.06.,
04.13. 

 
Szentjakab, Apátsági 
romok 

Régészettechnika 
bemutatása iskolá-
soknak, családoknak 

 
Őszi Zoltán 

 
6 

 
2016. 07. 11-
15. 

 
Rippl-Rónai Múzeum, 
Kaposvár, Fő u. 10. – 
Nyári gyermektábor 

Nyári gyakorlati terep 
biztosítása a  
Kaposvári Egyetem 
hallgatói számára 

 
Simonné Lechner 
Judit, Őszi Zoltán  

 
Általános tapasztalatok megfogalmazása:  
 
A 2016. szeptember 2-án a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolában tartott mű-
helygyakorlat során a résztvevők betekintést nyerhettek a közgyűjtemények természettu-
dományi szakágaiban zajló háttérmunkába, megismerkedhettek a gyűjteménykezelés 
(nyilvántartás), valamint a preparálás alapjaival. 
A 2016. november 14-én a Somogy megyei közgyűjteményekben dolgozó munkatársak 
számára meghirdetett állományvédelmi szakmai napon összesen 8 intézmény 14 munka-
társa vett részt. A program első felében előadások formájában kerültek ismertetésre a je-
lenleg hatályos jogszabályok (leltározás, revízió, kölcsönzés), valamint a megelőző mű-
tárgyvédelem során használatos anyagok és módszerek, melyek ezt követően a kiállítá-
sokban és a gyűjteményi szobákban történő használat közben is megtekinthetőek voltak. A 
szakmai nap a restaurátor műhelyekben végzett gyakorlati bemutatóval és a résztvevők ál-
tal felvetett problémák, kérdések megválaszolásával fejeződött be. 
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I/B. A  múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves to-
vábbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a me-
gye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer 
 

BEJÁRÁSOK 
 

Al-
kalma
k 

Időpont Helyszín, intézmény Téma A feladatot elvégző 
neve, beosztása 

Megálla-
pítások 

 
 
 
Több  

 
 
 
Több  

 
 
Rippl-Rónai Emlék-
ház, Szentjakabi Ben-
cés Apátság Romkert 

 Géger Melinda művé-
szettörténész-
muzeológus,  
Horváth Péter, főresta-
urátor, állományvédel-
mi felelős  

 

 
 
1 

 
 
2016.05.03.  

 
 
Fekete István Emlék-
ház, Gölle 

 
 
Múzeumi tár-
gyak állagmeg-
őrzése 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazga-
tó, Körtési Gábor állo-
mányvédelmi-
csoportvezető, Bodó 
Alexandra 

 
 
Lásd 
lentebb! 

 
 
 
1 

 
 
 
2016.05.10. 

Horvát Nemzetiségi 
Tájház, Lakócsa, 
Dráva Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely, 
Barcs; Csurgó Város 
Helytörténeti Gyűj-
temény; Árpád-Házi 
Szent Margit Muzeá-
lis Kiállítóhely, 
Segesd 

 
 
 
Múzeumi tár-
gyak állagmeg-
őrzése 

 
Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazga-
tó,  
Horváth Péter főrestau-
rátor, állományvédelmi 
felelős, Pisztora Zsófia 
néprajzos muzeológus 

 

 
 
 
1 

 
 
 
2016.09.22. 

Kunffy Lajos Emlék-
ház, Somogytúr; 
Postamúzeum, 
Balatonszemes; 
Latinovits Zoltán Em-
lékkiállítás, 
Balatonszemes; Jó-
zsef Attila Emlékház, 
Balatonszárszó; A 
Kárpát-Medence Ás-
ványai Kiállítóhely, 
Siófok; Karádi Táj-
ház; Zamárdi Tájház 

 
 
 
Múzeumi tár-
gyak állagmeg-
őrzése 

 
 
Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazga-
tó, Horváth Péter főres-
taurátor, állományvé-
delmi felelős 

 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2016.10.13. 

Marcali Múzeum; 
Tűzoltás-Történeti 
Kiállítás, Vörs; Hely-
történeti Gyűjtemény, 
Fonyód; Kapoli Em-
lékház, Balatonlelle; 

 
 
 
Múzeumi tárgyak 
állagmegőrzése 

 
 
Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazga-
tó, Horváth Péter főres-
taurátor, állományvé-
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Buzsáki Népművésze-
ti Tájház; Berzsenyi 
Dániel Emlékház, 
Nikla 

delmi felelős, Pisztora 
Zsófia néprajzos muze-
ológus 

 
 
 
1 

 
 
 
2015.11.23. 

Helytörténeti Gyűj-
temény Nagyatád; 
Sárközy István Hely-
történeti Múzeum 
Nagybajom; 
Noszlopy Gáspár Em-
lékház, Újvárfalva; 
10. századi vasolvasz-
tó műhely, 
Somogyfajsz 

 
 
 
Múzeumi tár-
gyak állagmeg-
őrzése 

 
Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazga-
tó, Horváth Szilvia 
megyei múzeumigazga-
tó-helyettes,  
Horváth Péter főrestau-
rátor, állományvédelmi 
felelős 

 

 
 
Általános tapasztalatok megfogalmazása: 
  
Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, 2016-ban is végeztünk állományvédelmi felmérést 
Somogy megyében, a működési engedéllyel rendelkező közérdekű gyűjteményekben és kiállí-
tóhelyeken. A szemlék során az érintett intézményekben felmértük a kiállításokban, raktárak-
ban található műtárgyak állapotát, valamint megvizsgáltuk, hogy biztosítottak-e a műtárgyak 
számára megfelelő körülmények. 
A szemlék során a következőket állapíthattuk meg: 
Kiállítóhelyek, tájházak 
A kiállítóhelyeken a kiállítási terek klimatikus viszonyai megfelelőek, szinte mindenhol meg-
felelnek a műtárgyvédelmi szempontoknak. Ahol erre lehetőség van, ott rendszeresen ellenőr-
zik a kiállítótér hőmérsékletét és páratartalmát. Mindenhol odafigyelnek a kiállított tárgyak 
állapotára, valamint a kiállítóterek tisztaságára. Ennek megfelelően a kiállított tárgyak állapo-
ta jó, sehol sem tapasztaltunk károsodást.  
Komolyabb probléma a somogyfajszi 10. századi vasolvasztó műhely esetében merült fel. A 
kiállítóhely környezete elhanyagolt, rendezetlen, az épület állapota igen leromlott. A kiállító-
hely őrzése, védelme nem megoldott. Fenntartója a Dunaferr Alapítvány, vagy annak jogutód-
ja nem gondozza megfelelően a kiállítóhelyet. Jelen állapot megszüntetéséhez a kiállítóhely 
(az épület és környékének) teljes felújítására, rendezésére lenne szükség. 
 
A tájházakban általában nincsenek meg a stabil klimatikus viszonyok kialakításához szüksé-
ges feltételek, ezért a műtárgyak itt vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. A körülmények 
ellenére azonban szinte mindegyik tájházban jó állapotúak a kiállított tárgyak.  
Az épületeket a legtöbb helyen megfelelően karbantartják, s lehetőség szerint igyekeznek a 
tárgyaknak a megfelelő körülményeket biztosítani. Két tájház épületének felújítására lenne 
szükség, az egyik épület felújítása várhatóan 2017-ben megtörténik. 
 
A saját gyűjteménnyel és raktárakkal rendelkező intézményeknél a raktárak állapotát is ellen-
őriztük. A raktárakban általában rend és tisztaság volt tapasztalható. 
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Barcs: 
A kiállításoknak és raktáraknak helyet adó épület állapota az előző évekhez képest 

nem sokat változott. A raktárakban a tárgyak – a kevés rendelkezésre álló hely miatt – zsúfol-
tan, de a lehetőségekhez mérten áttekinthető rendben, tematikusan elkülönítve vannak tárolva. 
A por elleni védelem csak részben megoldott, a tárgyak egy része agrofátyol fóliával, illetve 
molinóvászonnal van letakarva. A raktározott tárgyak állapota jó. 
A kiállítótérben és a raktárakban a klimatikus viszonyok megfelelőek, folyamatosan mérik, 
ellenőrzik a hőmérsékletet és a páratartalmat. 2017-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
a kiállítások felújítására kerül sor, ennek keretében a meglévő elavult világítási rendszer cse-
réjét, valamint a kezelésre, felújításra szoruló műtárgyak restauráltatását tervezik. 
 
Csurgó: 

A korábbi években megkezdett raktárrendezési munka tovább folytatódott. Ennek 
eredményeképpen tiszta, rendezett és áttekinthető raktárakat találtunk.  
A kiállítóterek szintén tiszták, gondozottak. Az épületben folyamatosan mérik a hőmérsékletet 
és a páratartalmat. A lehetőségekhez mérten mindenhol biztosítják a műtárgyak számára meg-
felelő körülményeket. A tárgyak ennek köszönhetően jó állapotúak. 
 
Marcali:  

Mind a kiállításokban, mind a raktárakban – a lehetőségekhez mérten – igyekeznek 
biztosítani a műtárgyak számára a legmegfelelőbb körülményeket. A raktárakban a műtárgyak 
gondosan elcsomagolva, rendszerezve vannak elhelyezve.  
A kiállítóterek és a raktárak tiszták, gondozottak, a kiállított tárgyak állapota jó, sehol nem 
tapasztaltunk károsodást. A hőmérsékletet és a páratartalmat rendszeresen ellenőrzik, mű-
tárgyvédelmi asszisztens kollega segít az állagvédelmi feladatok elvégzésében.  
 
Kaposvár – Rippl-Rónai Múzeum:  

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum raktározási feltételeiben érdemi vál-
tozás sajnos nem történt. A gyűjtemények továbbra is több különálló raktárban vannak elhe-
lyezve. 
Az érzékenyebb műtárgyakat fűtött, rendszeresen ellenőrzött raktárakban tároljuk, itt folya-
matosan biztosíthatóak a műtárgyak számára legmegfelelőbb körülmények.  
A gyűjteményi anyag nagyobbik része továbbra is a Kaposvárhoz közeli Taszáron, egy volt 
laktanya épületeiben van elhelyezve, anyagfajták, muzeológiai szakágak szerint csoportosítva, 
polcokon, szekrényekben vagy egyéb, tárolásra alkalmas eszközökön. A por elleni védelem 
csak részben megoldott. Ezekben a raktárakban nincs fűtés, nincs lehetőség a rendszeres el-
lenőrzésre, szellőztetésre, a páratartalom erősen függ a külső környezeti tényezőktől.  
A nyár folyamán megtörtént a néprajzi gyűjtemény egy részének gázos fertőtlenítése és 
egyúttal revíziója is. 
Az ellenőrzések során nagymértékű fertőzésre, károsodásra utaló nyomokat eddig még nem 
találtunk, de jelen körülmények között a tárgyak hosszútávon történő raktározása elég kocká-
zatos.  
 
Összefoglalva elmondható, hogy a kiállítóhelyek szinte mindenhol megfelelnek a műtárgyvé-
delmi szempontoknak. A gyűjteményi anyag állapota megfelelő, nem tapasztalható komo-
lyabb probléma. 
A gyűjteményi raktárak sajnos a legtöbb helyen nem alkalmasak a nagy értékű gyűjteményi 
anyagok hosszabb ideig történő tárolására, de a lehetőségekhez mérten mindenhol igyekeznek 
biztosítani a műtárgyak számára a legmegfelelőbb körülményeket. 
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Az állományvédelmi szemlék során tapasztalt kisebb hiányosságokat, problémákat jeleztük az 
intézmény vezetője, illetve a fenntartó felé, valamint szakmai segítséget ajánlottunk fel az 
esetleges problémák megoldásához. 
 
I/C. A múzeum két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázása legalább 
30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartására a módszertani műhelygyakorlattal 
érintett tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva 
 

 
TOVÁBBKÉPZÉS 

 
Képzésen részt 
vett szakmai 
munkatárs 

Képzés címe Képzés szervezője Képzés óraszáma 

Foucault Katalin  Műtárgyvédelmi asszisz-
tens 

Magyar Nemzeti 
Múzeum 

 
400 óra 

 
Nagy Ildikó 

Múzeumi gyűjtemény- és 
raktárkezelő 

Magyar Nemzeti 
Múzeum 

 
480 óra 

 
Pisztora Zsófia 

Néprajz- kulturális antro-
pológia mesterképzés 

 
PTE-BTK 

 
2 év/képzés 

Simonné Lechner 
Judit 

Andragógus 
mesterképzés 

 
PTE-BTK 

 
2 év/képzés 

 
II. A megyei módszertani központi tevékenység helyi megvalósulásának szöveges értéke-
lése:  
 
A közművelődési, múzeumpedagógia módszertani munka 2016-ban, ha nem is túl nagyszámú 
eseményben, ám annál eredményesebb és látogatottabb programokban valósult meg. Kapos-
vár és a megye kulturális, közművelődési, múzeumpedagógiai életében a helyét jól definiáló 
fiatal intézményünk, a Fekete István Látogatóközpont alapvetően a pedagógusokat, mint leg-
főbb célközönségét célozta meg módszertani programjaival. Időben jól elkülönítve, egész 
évre szétterítve, külön az óvodapedagógusoknak, külön az általános iskolai, majd középisko-
lai pedagógusoknak tartották programjaikat. Külön eredmény az, hogy a Kaposvári Egyetem 
andragógus, múzeumpedagógus szakos hallgatói is önálló program keretében kaphattak isme-
reteket a Központ által nyújtott szakmai lehetőségekről. 
A 2015-ös évhez képest sokkal magasabb színvonalon valósult meg a Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja keretén belül szervezett Tanárok Éjszakája elnevezésű programunk, ahol múzeumunk 
valódi módszertani központként működhetett: a megye pedagógusai, valamint a megye múze-
umpedagógusai találkozhattak egy olyan estén, melyet a Szennai Skanzen munkatársaival 
közösen szerveztünk. 
Idén országos módszertani programot is szerveztünk. Gulag Workshop munkacím alatt egy 
olyan egy napos, 80 résztvevőt vonzó, 13, az ország különböző múzeumaiból, civil szerveze-
tiből érkező előadót felvonultató módszertani napot szerveztünk, mely célja alapvetően a 
Gulag táborokba hurcolt magyarok drámájának megfelelő színvonalú múzeumi foglalkozások 
kidolgozására adott tanácsokat. 
Idén már teljes jogú tagként kapcsolódott be a MOKK munkájába a múzeumunk által delegált 
múzeumi koordinátor, Simonné Lechner Judit, akinek valódi, már szervező és koordináló 
munkát is igénylő feladatai idén, 2017-ben lesznek, az EU-s pályázatok megyei lebonyolítá-
sával kapcsolatban. 
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2. számú melléklet 
 
 

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum küldetésnyilatkozata   
 

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Kaposvár és Somogy megye történelmi, 
tudományos, kulturális és művészeti örökségének őrzője és közvetítője. 

Múzeumunk Magyarország harmadik legnagyobb tudományosan rendszerezett vidéki köz-
gyűjteménye, ahol több mint 2,5 millió műtárgy állagmegóvását, őrzését, feldolgozását, kuta-
tását biztosítjuk. 

A múzeum, melynek egyik legismertebb anyagát Rippl-Rónai Ödön Somogynak adományo-
zott páratlan gyűjteménye jelenti, elkötelezett gondozója a magyar festészet megújítója, 
Rippl-Rónai József kiemelkedő hagyatékának. 

Közgyűjteményi intézményként gyűjti, megőrzi, feldolgozza és bemutatja Somogy természeti, 
régészeti, újkortörténeti, néprajzi, valamint képző- és iparművészeti emlékeit, ezzel is erősítve 
az itt élő közösségek identitását. Kaposvár és Somogy megye büszke gyűjteményeink termé-
szeti, történeti és művészeti tárgyaiban megtestesülő múltjára. 

Fő törekvésünk, hogy az intézmény egyre nagyobb közönséget vonzó, nyitott, a XXI. század 
kihívásainak megfelelő múzeummá váljon. 

Oktatási, múzeumpedagógiai, közművelődési és esztétikai céllal folyamatosan megújuló ál-
landó és időszaki kiállításokon mutatjuk be a természeti, a kulturális és a szellemi örökség 
javait. 

A látogatóbarát kiállítóterek kialakítása, a gyűjtemények korszerű elhelyezése, a modern kuta-
tási és munkahelyi körülmények megvalósítása legfontosabb céljaink között szerepel. Ennek 
jegyében kiállításainkon fokozatosan erősítjük az interaktivitás szerepét, a hatékonyabb isme-
retátadás érdekében felhasználjuk a digitalizálás teremtette lehetőségeket. Minden kiállítá-
sunkhoz élményt nyújtó múzeumpedagógiai program kapcsolódik. Szolgáltatásaink körét bő-
vítjük, hogy egyre szélesebb társadalmi réteget nyerjünk meg programjainknak.  

Céljaink megvalósításához élünk a pályázatok biztosította lehetőségekkel.  

Kaposvár a megye és a régió kiemelt turisztikai célpontja. Tevékenységünkkel ezt kívánjuk 
erősíteni, kiállításainkat, kiadványainkat és rendezvényeinket ennek szellemében tervezzük. 

Folyamatosan bővülő városi kiállítóhely-hálózatunk, a Rippl-Rónai Múzeum, a Rippl-Rónai 
Emlékház és Látogatóközpont, a Vaszary Emlékház, a Szentjakabi Bencés Apátság és Rom-
kert, valamint a Fekete István Látogatóközpont a jövőben is gazdagítja Kaposvár és környéke 
egyre színesebb és vonzóbb turisztikai kínálatát. 
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 igazgató 
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