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Intézményi stratégia 
 
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felel ős Államtitkárság 

2016. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi fejlesztési programok 
szöveges bemutatása 
 
Szakpolitikai cél 2016. évben  

• A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének 
érdekében 

• 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, 
„Múzeumi programok tájolása” elnevezésű pályázati programon, „Őseinkkel együtt 
élünk” címmel, kifejezetten identitásnövelő, a vidéki települések kulturális megtartó 
erejét növelő eseménysor megvalósítását végezzük. Ez öt Kaposvár-járási település, 
Somogyjád, Hetes, Taszár, Nagyberki, Szentbalázs iskoláját, s vele kb. 800 
gyermeket érint. 
• Továbbra is aktívan részt veszünk Kaposvár város kulturális életének 
alakításában és kiszolgálásában, s ezzel igyekszünk hozzájárulni a megyeszékhely 
lakosságmegtartási, és nem utolsó sorban, idegenforgalmi erejének, bevételeinek 
növelésében. Tesszük ezt saját rendezvényeken (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok 
Őszi Fesztiválja, Nárcisz Fesztivál, stb.) keresztül az egyéb városi rendezvényekhez 
(pl.: Rippl-Rónai Fesztivál) kapcsolódóan. 

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

• Tovább dolgozunk a múzeum társadalmi beágyazottságán. Erre kézenfekvő 
terület az iskolai oktatás, ahol a tanárokon, gyermekeken át juthatunk el a 
családokhoz. Itt a tanítók, tanárok a célközönség, számukra programokon keresztül 
tudjuk bebizonyítani, hogy múzeumunk a szabadidő hasznos eltöltésén kívül 
magának az iskolai oktató munkának a segítésére is kiválóan alkalmas. Tehát 
alapvetően 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 
múzeumpedagógus-iskolai pedagógus kapcsolaton keresztül formálisan is 
megvalósulhat a szakmai-módszertani fejlesztés. (Tanárok éjszakája) 



• Fenti munka egyik alapja az iskolák szakmai, szakpolitikai irányítását 
megvalósító KLIK szervezettel való szoros együttműködés. 
• A megyei múzeumi koordinátor hálózaton, illetve meglévő személyes 
kapcsolatrendszeren keresztül továbbra is igyekszünk hatást gyakorolni a hazai 
múzeumi, oktatási döntéshozókra, hogy a múzeumpedagógia, a hazai múzeumok 
által felhalmozott szellemi és anyagi tőke jobban beépülhessen az oktatásba. 
• Pályázatot adtunk be a GUL-15 – Elhallgatott történelem projektre, mely a 
Szovjetunióba hurcoltak drámájának társadalmi feldolgozását tekinti céljának. 
Múzeumunk ezen belül egy olyan országos konferencia megrendezését tervezi, mely 
szakmai alapokat nyújtana a fenti téma hathatós feldolgozására a 
múzeumpedagógusok számára. Pályázatunk címe: A múzeumpedagógia lehetőségei 

a Szovjetunióba hurcoltak drámájának iskolások számára történő élményszerű 

feldolgozására – országos továbbképzés 

 

• A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése  

Folyamatos kiadványcsere kapcsolatot ápolunk 70 – jórészt Kárpát-medencei – külföldi 
intézménnyel. Megjelenő kiadványainkban helyet biztosítunk a szórvány magyarságban 
élő kutatók ismeretterjesztő és tudományos munkáinak. Aktív testvérvárosi kapcsolatokat 
ápolunk az erdélyi múzeumokkal, különös tekintettel a Csíki Székely Múzeumra. 

 
2. Az intézmény szakmai stratégiájának 2016. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 

szolgáló intézkedések 
 
 
 

Szervezeti kérdések 
 

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

 
42,9* 

42,9 

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

 
2 2 

Ebből szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

 
 

25 
25 

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

 
 

15,9** 

25 
15,9 

 

*  Ebből üres álláshely 1 
** Ebből üres álláshely 3,7 (valójában 5) 
 



a) 2016. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi 
alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és 
működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb. 

 
2015 novemberében új állandó kiállítás nyílt „Az otthon melege – A Steiner-gyűjtemény” 
címmel, illetőleg 2016 februárjában „Sportolók, Sikerek, Serlegek” címmel sporttörténeti 
kiállítás címmel a Fő u. 12. (Anker ház) telephelyen, ezért 2016-ban ismét módosításra kerül 
az alapító okirat, ami az SZMSZ aktualizálását is szükségessé teszi. 

 
 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk 
elvégezni tervezett tevékenységek 

 
Intézményünk továbbra is valamennyi közfoglalkoztatási lehetőséggel élni kíván (MNM 
kulturális közfoglalkoztatás, MANDA, egyéb városi közfoglalkoztatási lehetőségek). A 
létszám a foglalkoztatási programok függvényében változik, 35-50 fő. Munkakörök: 
kiállításőr, intézményi takarító és kisegítő, udvaros, egyéb ügyintéző, egyéb műszaki 
foglalkozású, könyvtári állománykezelő, betanított állatpreparátor, portás, telepőr, 
digitalizálás, adatrögzítés, általános irodai adminisztrátor, egyéb ügyfélkapcsolati 
foglalkozásúak. Elsődlegesnek tekintjük a rehabilitációs munkaerők foglalkoztatását is. 
A közfoglalkoztatás hatékonyan járul hozzá az intézmény működőképességének 
fenntartásához. 
 

Szakmai mutatók 
 

I.  Szolgáltatási feladatok 
 

1. Közönségkapcsolatok: 
 

Az intézmény 2016. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása  
 
Továbbra is folytatjuk a közgyűjteményi, múzeumi munka bemutatására szolgáló önálló 
rendezvények szervezését. Ezen rendezvények egy része a szabadidő hasznos eltöltéséhez 
nyújt alapot, mások népszerű-tudományos rendezvények kategóriájába sorolhatók, és lesznek 
kifejezetten egy adott, elsősorban múzeumi, közgyűjteményi szakterületet művelők számára 
szóló események.  
Szórakozató rendezvények: 

• 2016-ban harmadik alkalommal rendezzük meg a Rippl-Rónai Emlékház és 
Látogatóközpontban a Nárcisz Fesztivál elnevezésű, színes családi programként 
funkcionáló két napos programunkat. Időpontja időjárásfüggő. 

•  Június 25-én a múzeum Fő utca 10. szám alatti épületében rendezzük a Múzeumok 
Éjszakája országos rendezvénysorozat kaposvári eseményét. Újdonságként 2016-ban 
először vesszük használatba a múzeum udvarán kialakított, a Somogy Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévő Vigasságok Terét. A rendezvény érdekében 
pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, kivitelezésében 
együttműködünk a kaposvári belváros több intézményével. 

• Július 2-án külsős egységeinkben, a Fekete István Látogatóközpontban és a Rippl-
Rónai József Emlékház és Látogatóközpontban rendezzük meg a múzeumok 
éjszakája eseményeit. 



• Csatlakozunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja öthetes rendezvénysorozatához, a 
megrendezendő programok függvényei az országos rendezvény szervezői által 
megadott programelemeknek. 

•  Fenntartónkkal később egyeztetett időpontban rendezzük meg harmadik alkalommal 
az elmúlt években nagyon sikeres Miénk a Deseda! családi programot. 

• A Fekete István Látogatóközpont ad otthont az Országos Biodiverzitás Napok 
eseményeinek. 

• Második alkalommal, még komplexebb módon valósítjuk meg a tavaly nagy sikerű 
Regölős programjainkat, mely egy része utcai programként szól a lakosságnak, más 
része kifejezetten az iskolákat, az iskolásokat veszi célba. 

• Budapest lakosságának a Múzeumok Majálisán, május 21-22-én mutatkozunk be. 
• Ide sorolnánk múzeumunk 2016-ra tervezett öt múzeumi táborát, melyben 70-90 

gyermek számára nyújtunk egyhetes, tartalmas, szórakoztató és ismeretterjesztő 
programot. Táboraink július hónapban lesznek. 
 

Népszerű-tudományos, ismeretterjesztő események: 
• Folytatjuk a Múzeumi Esték előadássorozatunkat, mely megvalósításának üteme 

nagyban függ a pályázataink eredményességétől. Az előadók kéthavonta tartják 
programjukat, felkérésükben a múzeum szakmuzeológusai vesznek részt. 

• Folytatjuk a Desedai Panoráma előadássorozatunkat. 
• Idén is részt veszünk a Kutatók Éjszkája szeptemberi eseményein. Kutatóink 

rendszeres meghívás kapnak helyi szerveztek által generált eseményeken (Kaposvári 
Egyetem, iskolák, stb.). Idén múzeumunk is helyet biztosít saját kutatóink 
munkájának bemutatására. 

• A szentjakabi romoknál márciusban kezdődő ásatások megtekintésére több családi 
hétvégét is tervezünk szervezni. Időpontja az ott folyó munkáktól és az időjárástól 
függ. 

 
Csatlakozunk több, más szervezet által szervezett városi szórakoztató nagyrendezvényhez: 

• Szivárványos Kaposvári Tavasz 
• Rippl-Rónai Fesztivál 
• Miénk a Város 
 

 2015. tény 2016. terv 

Közművelődési rendezvények és a 
rendezvények résztvevőinek száma (db | fő) 

 
67 alkalom 

8.710 fő 

 
70 alkalom 

8.700 fő 
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a  

romákat), valamint a  fogyatékkal élőket 
célzó, a  társadalmi együttélést és 

a felzárkózást elősegítő programok és 
a programok résztvevőinek száma (db | fő) 

 
 

34 db 
    874 fő 

 
 

70 db 
1.500 fő 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 
programok és a programok résztvevőinek 

száma (db | fő) 

 
2 db  

    697 fő 

 
2 db  
700 fő 

Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők 
száma (db | fő) 

37 db 
981 fő 

40 db 
1.000 fő 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 
példányszáma és a hasznosított példányok 

5 db 
3.321 db 

Pályázati 
lehetősek 



száma (db | db)    527 db függvényében 
Önkéntesek és az általuk ledolgozott 

munkaórák száma (fő | óra) 
1 fő  

1.850 óra 
3 fő  

2.000 óra 
 
 

 2015. tény 2016. terv 
Közművelődési programok bevétele 1.235 e Ft 1.936 e Ft 
 

 
 

2. Köznevelési hasznosítás: 
 
Az intézmény 2016. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása 
 
2016-ban tovább visszük valamennyi meglevő foglalkozásunkat, sőt, igyekszünk azokat 
egyre újabb és több demonstrációs eszközzel ellátni. Csökkenteni szándékozunk a képekkel 
és szöveges információkkal dolgozó, statikus PPT vetítések arányát a játékos, interaktív, 
mozgásos foglalkozáselemekkel szemben. Jobban szeretnénk kihasználni a 
drámapedagógiában rejlő lehetőségeket is, melyek olcsón, de mégis hatékonyan tesznek 
megismerhetővé pld: újkortörténeti, néprajzi témákat. 
Új foglalkozásainkat kifejezetten a tanmenethez szeretnénk kapcsolni, azokat gyakorlatilag 
múzeumi órává téve. Demonstrációs eszközként olyan beruházásokat szeretnénk, melyek 
alkalmassá teszik ezeket a foglalkozásokat Bőrönd Múzeum fantázianevű, azaz az 
iskolákban megvalósítható órák megtartására.  
2016-ban szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a Rippl-Rónai József Emlékház és 
Látogatóközpontban már meglevő, de eddig még igazán ki nem használt foglalkozások 
népszerűsítésére és ezzel megtartására.  
Bővíteni szeretnénk a Fekete István Látogatóközpont múzeumi foglalkozásait is, 
elsősorban az olcsó, alapvetően a természeti környezetre, a tanösvényre, az ott élő állatok 
és növények irányított megfigyelésére alapozva.  
Eredményes pályázati tevékenység eredményeképp 2016 első negyedévében a kaposvári 
járás öt településének (Somogyjád, Nagyberki, Taszár, Hetes, Szentbalázs) öt körzeti 
iskolájába tudunk kivinni 40 múzeumi foglalkozást, mely megközelítőleg 800 gyermek 
számára nyújt majd, elsősorban a történelmi, ismeretek bővítésére alkalmat. A 
Belügyminisztérium által koordinált pályázatunk címe: Őseinkkel együtt élünk. 
Eredményes pályázati tevékenység függvénye egy országos múzeumpedagógiai 
konferenciánk terve, mely a drámapedagógiában rejlő lehetőségek feldolgozását tekinti 
céljának. Pályázatunk címe: A múzeumpedagógia lehetőségei a Szovjetunióba hurcoltak 

drámájának iskolások számára történő élményszerű feldolgozására – országos 

továbbképzés. 
 
 

A környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra múzeumpedagógiai foglalkozásokat, 
vetélkedőket tervezünk. A NatGeo Wild – Varázslatos vadon időszaki kiállításunkhoz 
kapcsolódóan a Vadvilág Világnapjára (márc. 3.) készülünk múzeumpedagógiai 
foglalkozással a diákok részére, melynek során megismertetjük őket a CITES Egyezménnyel 
és a védett, fokozottan védett és veszélyeztetett fajok és élőhelyeik védelmének fontosságával. 
A Víz Világnapjára (márc. 22.), a Föld napjára (ápr. 22.) és a Madarak és Fák napjára (máj. 
10.) vetélkedők rendezését tervezzük. A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Világnapjával 
(máj. 22.) összefüggésben bekapcsolódunk a Biodiverzitás Napok programjába, melyben 



számítunk a Magyar Biodiverzitás-Kutató Társaság és a Kaposvári Egyetem Agrár- és 
Környezettudományi Karának együttműködésére.  
2016-ban több madárgyűrűzést tervezünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület helyi csoportjának közreműködésével. 
A programok eredményességének érdekében folyamatosan bővítjük a látogatóink körében a 
címlistánkat. Azok a vendégeink, akik feliratkoznak a címlistánkra folyamatos értesítést 
kapnak az újonnan nyíló időszaki kiállításainkról, az új múzeumpedagógiai 
foglalkozásainkról, az ismeretterjesztő előadásokról és a rendezvényeinkről. Folyamatosan új 
híreket osztunk meg a Facebook oldalunkon is, illetve a honlap információtartalmának 
bővítését is tervezzük. Részt veszünk a Kaposvári Honvédség nyílt napján, ahol a szórólapok 
osztásán kívül, bemutathatjuk és népszerűsíthetjük szolgáltatásainkat.  
A 2016-os évben is bekapcsolódunk a Toponári Tagiskola természettudománnyal kapcsolatos 
rendezvényeibe, s a programjainkban való együttműködésükre is számítunk. 2016. év elején 
bekerülünk a „Kirándul az osztály” című magazinba, amit országos szinten juttatnak el 
iskoláknak és pedagógusoknak, így remélhetőleg még a tavalyinál is több általános és 
középiskolás osztály keres fel bennünket kirándulási szándékukkal.   
 

• A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény 
múzeumpedagógiai küldetéséhez. 

 
•   Őseinkkel együtt élünk program lebonyolítása öt település iskolája számára – 

identitáserősítő, a települések kulturális megtartó erejét erősítő program. 
•  A Szovjetunióba hurcoltak drámájának iskolások számára történő élményszerű 

feldolgozására – országos továbbképzés. – országos konferencia rendezése. 

Múzeumunk szakmai erősítése, múzeumi koordinátor hálózatunk helyzetbe 

hozása, saját munkatársainak szakmai továbbképzése. 
•  Bővíteni a hátrányos helyzetűekkel, elsősorban a látás- és hallássérültekkel való 

munkakapcsolatot. 
•  Bevonni a szépkorúakat a múzeumot aktívan használók körébe. Szakmai 

szervezeteikkel szorosabbra fonni a munkakapcsolatot. 
 

• Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok 
bemutatása.  

 
Természeti Örökségünk – állandó természettudományi kiállítás 
 

• Tollak, szőrmék, üvegszemek – bepillantás a preparátorok munkájába 
• Fülelj! – játékosan az állathangokról 
• Bagolyköpet boncolás  
• Láss, hallj a kezeddel! – a látás- és hallássérültek világának megismerése, az ő 

kommunikációs elemeikkel történő természet-megismerési folyamat.   
• Törpetanoda – játékkal, mondókákkal a természetről 
• Somogyi erdők, mezők világa – környezetismereti foglalkozás a múzeumban  
• Apró világ nagy csodái – a rovarok világa  

 
 
 
 
 



Fejezetek Somogy néprajzából 
 

• Jelek, jelképek a magyar népművészetben – foglalkozás a népművészeti 
tárgyakon látható jelek, rajzok jelentéstartalmáról. 

• Pásztorvilág-betyárvilág – a Somogyra régen oly jellemző szabad állattartás és 
a betyárélet összefüggései. 

• Árpa is van, makk is van… - a sertéstartás néprajzi vonatkozásairól és a 
disznóölésről. 

• Kisgömbőc – a sertéstartás néprajzi vonatkozásairól és a disznóölésről 
kisebbeknek 

• Mangalica – foglalkozás a hungarikumokról, a jó minőségű otthoni 
állattartásról, növény- és állattartásról.  

• Nyissuk ki a ládát – a tulipános láda és a mögötte levő asszonyi élet. 
• Míg az ipam, napam él… – a tulipános láda és a mögötte levő asszonyi élet… 

mindez a nagycsaládok tükrében. 
 
Kincsek Somogy földjéből 
 

• Legyünk mi is régészek! – ismerkedés a régészek munkájával. Ásó, spakni, 
ecset, markoló és légirégészet. 

• Miről mesélnek a csontok? – ismerkedés a régész-antropológus munkájával. 
• Az arcrekonstrukcióról – ismerkedés a szobrász-régész-antropológus 

munkájával. 
• Őseink lakhelye: a jurta – kisméretű jurta felépítése. 
• A restaurálásról – ismerkedés a tárgyak földből kikerülés utáni életével. 
• Rendhagyó történelem óra – interaktív foglalkozás, melynek középpontjában a 

középkor támadó és védekező fegyverei, viseletei vannak. 
 

Rippl-Rónai Ödön Gyűjteménye és Rippl-Rónai József Emlékház és 
Látogatóközpont: 
 

• Színek, fények, formák – képzőművészeti foglalkozás 
• Fessünk porfestékkel! – képzőművészeti foglalkozás 
• Firka, rajz, grafika – képzőművészeti foglalkozás 
• Gyere, kukoricázz velem! – képzőművészeti foglalkozás 

 
• A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,  

 
Igyekszünk minél szélesebb körű propagandát kifejteni a közművelődési és oktatási 
intézményeknek szánt múzeumpedagógiai foglalkozások minél szélesebb körű 
megismertetése érdekében. Ennek egy hatékony, olcsó és folyamatosan bővíthető 
formája a személyes elektronikus postafiókok, email-ek használata. 
Intézményünk sajnos nagyon keveset költ, költhet a több 10.000 családba eljutó helyi 
elektronikus médiumok reklámlehetőségeinek kihasználására. Ezen szándékunkban áll 
változtatni, idén – fenntartónk számára benyújtott különforrás-igényünk függvényében 
– több nagyrendezvényünk (Nárcisz Fesztivál, Múzeumok Éjszakája) kapcsán is 
szándékozunk reklámfilmeket készíttetni és sugároztatni.  

 
 



• Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai. 
- Igyekszünk személyes kapcsolatot ápolni az egyes iskolákkal: 
- igyekszünk eljutni iskolai értekezletekre, ahol személyesen tehetjük meg rövid 
ismertetőnket a múzeumunk szolgáltatásairól 
- folyamatosan frissített és bővített email címlistánkon keresztül személyes 
kapcsolattartást generálunk külön a tanítókkal, tanárokkal, illetve az iskolákkal. 
- Igyekszünk aktív kapcsolatot tartani a KLIK helyi szervezeteivel. Velük karöltve is 
próbálunk múzeum – KLIK, múzeum – iskola eseményeket létrehozni, ám tény, hogy 
ennek kizárólagos generálói az elmúlt években mi voltunk. Nagy valószínűséggel ez a 
közeljövőben is így marad. 
- Kiépítettünk, de természetesen folyamatosan bővítendő az ún. Iskolai kapcsolattartó 
hálózat, ahol aktív pedagógusok segítenek információinkat eljuttatni iskolájukban a 
kollégáikhoz. 

 
• Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 

 

A Rippl-Rónai Múzeumnak 9 középfokú közoktatási intézménnyel van 
együttműködési megállapodása az IKSZ tekintetében, állandó és eseti együttműködés 
egyaránt megvalósul, ahol mindig a múzeum a kezdeményező fél. A feladat 
végrehajtása jelentős szervezéssel, többletmunkával jár, ezért részünkről valamennyi 
intézmény esetében más-más kapcsolattartót jelöltünk ki.  

 
 2015. tény 2016. terv 
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott 
múzeumpedagógiai foglalkozások és a 
foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő) 

 
173 db  

7.267 fő 

 
180 db  

8.000 fő 
A honlapon elérhető múzeumpedagógiai 
foglalkozások száma (kiemelten 
a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) 
(db) 

 
 
24/24 db 

 
 
24/24 db 

A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai 
kiadványok száma, példányszáma és 
a hasznosított példányok száma (db | db  | db) 

 
4 db 

5.170 db 
    450 db 

 
3 db 

3.000 db 
 

Iskolai tehetséggondozást segítő programok és 
a programok résztvevőinek száma (db | fő) 

 
195 db 

8.846 fő 

 
200 db 

9.000 fő 
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 
programok és a programok résztvevőinek 
száma (db | fő) 

 
56 db 

2.284 fő* 

 
180 db  

8.000 fő 
Iskolai közösségi szolgálat kapcsán 
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 diák 
424 óra 

 
9 db 

megállapodás 
104 diák 
500 óra 



* Amennyiben a megelőzést is értjük rajta, ide értendő valamennyi múzeumpedagógiai 
foglalkozásunk, hiszen minden foglalkozás alkalmával hangsúlyozzuk a tanulás fontosságát, 
ez esetben 180 alkalom 8.000 fő.  

 
 2015. tény 2016. terv 

Múzeumpedagógiai programok bevétele 1.712 e Ft 1.000 e Ft 
 
 
 
 
 
 

3. Oktatási tevékenység: 
 

Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a 
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben  

 
 2015. tény 2016. terv 
Felsőoktatási tevékenységben 
oktatóként résztvevő munkatársak 
száma (fő) 

 
2 

 
3 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) 

 
3 

 
3 

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

 
1* 

 
1* 

*Kaposvári Egyetem + Rippl-Rónai Múzeum duális képzés 
 
2016-ban együttműködési megállapodás kötését tervezzük a Kaposvári Egyetem 
Művészeti Karával.  
 

4. Hozzáférés: 
 

a) Kutatószolgálat tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 
Igény szerint adattári 
és raktári anyag 
biztosítása 

Muzeológusok és 
gyűjteménykezelők 

 
folyamatos 

 
b) Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 
A Művészeti Szakág 
kézikönyvtárának 
ellenőrzése  

 
Bégányi Ilona, 
Gavlik Ramóna 

 
2016. december 30. 

A könyvtári állomány 
múzeumi honlapon 
való kereshetővé tétele 

 
Horváth Péter 

 
2016. december 30. 



A könyvtár legfontosabb feladata továbbra is a meglévő dokumentumállomány folyamatos 
feltárása, azok számítógépen való rögzítése. Folyamatos kiadványcsere révén továbbra is 
tartjuk a kapcsolatot hazai és külföldi cserepartnereinkkel. 2016-ban tervezzük a múzeumi 
könyvgyűjtemény nyilvánossá tételét. 
 
 

 2015. tény 2016. terv 

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

 
84 fő 

109 alkalom 

Nem tervezhető 
igény szerint 

Múzeumi könyvtár használóinak száma 
és a múzeumi könyvtárlátogatások 
száma (fő | db) 

 
186 fő 

 100 alkalom 

Nem tervezhető 
igény szerint 

Honlap-látogatások száma 69. 588 70.000 
 

5. Módszertani szolgáltatások: 
 

 2015. tény 2016. terv 
Szaktanácsadások száma 

(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 
 

 
 
 

54 

 
 
 

40 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 
(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, 
digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai 

és közönségkapcsolati tevékenység 
körében) 

 
 

34 

 
 

20 

 
a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely tervezése 

Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a 2016-ra tervezett 
módszertani műhelygyakorlatokat és műhelyeket. 
 

MÓDSZERTANI M ŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI M ŰHELY 
 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működtető 
neve, beosztása 

1  
 
Tervezés alatt 

7400 Kaposvár, Fő 
utca 10. és 101., 
Rippl-Rónai Múzeum 

Hatályos 
jogszabályok, 
rendelkezések 
bemutatása (leltározás 
és revízió), 
gyűjteménykezelés, 
nyilvántartás és 
feldolgozás 

 
Körtési Gábor, 
állományvédelmi 
csoportvezető, 
Horváth Péter 
József, megyei 
állományvédelmi 
felelős 

2  
 

 
 

 
 

Körtési Gábor, 
állományvédelmi 



 
Tervezés alatt 

7400 Kaposvár, Fő 
utca 101., Rippl-
Rónai Múzeum 

Megelőző 
műtárgyvédelem, 
restaurátor műhelyek 
bemutatása 

csoportvezető, 
Horváth Péter 
József, megyei 
állományvédelmi 
felelős 

3  
Tervezés alatt 

 
7400 Kaposvár, Fő 
utca 101., Rippl-
Rónai Múzeum 

 
Tanárok éjszakája 

Őszi Zoltán, 
Simonné Lechner 
Judit, Borzavári 
Balázs 

4  
 
 
Tervezés alatt, 
nyertes 
pályázat 
esetén 

 
 
 
7400 Kaposvár, Fő 
utca 101., Rippl-
Rónai Múzeum 

A múzeumpedagógia 
lehetőségei a 
Szovjetunióba 
hurcoltak drámájának 
iskolások számára 
történő élményszerű 
feldolgozására – 
országos továbbképzés 

 
 
 
Őszi Zoltán 

5   MOKK 
közművelődési 
koordinátor által 
szervezett programok 

 
Simonné Lechner 
Judit 

6  
2016 03. – 
2016. 10. 

 
Szentjakab, Apátsági 
romok 

Régészettechnika 
bemutatása 
iskolásoknak, 
családoknak 

 
Őszi Zoltán 

7  
 
 
2016. 01 – 
2016. 12. 

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

Egy működő múzeum, 
működő 
múzeumpedagógiai 
szolgáltatás-
csomagjának 
bemutatása a 
Kaposvári Egyetem 
hallgatói számára 

 
 
 
Simonné Lechner 
Judit, Őszi Zoltán  

8  
2016. 06. – 
07. 

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

Nyári gyakorlati terep 
biztosítása a  
Kaposvári Egyetem 
hallgatói számára 

Simonné Lechner 
Judit, Őszi Zoltán  

9  
2016. 01. – 
12. 

Rippl-Rónai Múzeum 
– Gyűjteményi 
Központ Kaposvár, 
Fő u. 101. – 

Ismerkedés a 
közgyűjteményekben 
megvalósuló 
gyűjteménykezeléssel. 

 
Őszi Zoltán  

 
b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásának tervezése 

Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a múzeum felsőfokú 
végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett 
állományvédelmi felelőse 2016-ra tervezett helyszíni bejárásait. 
 

 
 
 



BEJÁRÁSOK 
 

Alkalm
ak 

Időpont Helyszín, 
intézmény 

Téma A feladatot elvégző neve, 
beosztása 

 
 
 
1 

 
 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
 
Gölle, Fekete 
István 
Emlékház 

Múzeumi tárgyak 
állagának 
ellenőrzése, és 
állagmegőrzés és 
múzeumpedagógi
a témában 
szakatanácsadás 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
 
1 

 
 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
 
József Attila 
Emlékház 
Balatonszárszó; 

 
 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Somogyvári 
Bencés Apátság 
Szent László 
Emlékhely 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Postamúzeum 
Balatonszemes 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1  

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Latinovits 
Zoltán 
Emlékkiállítás 
Balatonszemes 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Kunffy Lajos 
Emlékház 
Somogytúr 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Helytörténeti 
Gyűjtemény 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  



Fonyód Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős, 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
X. Századi 
Vasolvasztó 
Műhely, 
Somogyfajsz 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Noszlopy 
Gáspár 
Emlékház, 
Újvárfalva 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Sárközy István 
Helytörténeti 
Múzeum 
Nagybajom 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Buzsáki 
Népművészeti 
Tájház 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Berzsenyi 
Dániel 
Emlékház, 
Nikla 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Tűzoltás-
Történeti 
Kiállítás, Vörs 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Marcali 
Múzeum 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 



főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Andocsi 
Kegytárgy 
Gyűjtemény 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
A Kárpát-
Medence 
Ásványai 
Kiállítóhely 
Siófok 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Karádi Tájház 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Zamárdi Tájház 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Kapoli 
Emlékház, 
Balatonlelle 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Kálmán Imre 
Emlékmúzeum, 
Siófok 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Horvát 
Nemzetiségi 
Tájház, 
Lakócsa 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 



állományvédelmi felelős 
 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Dráva 
Közérdekű 
Muzeális 
Kiállítóhely, 
Barcs 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Nagyatádi 
Városi 
Múzeum 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Csurgó Város 
Helytörténeti 
Gyűjtemény 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
1 

 
 
2016. 01.01.- 
2016. 12.31. 

 
 
Árpád-Házi 
Szent Margit 
Muzeális 
Kiállítóhely, 
Segesd 

 
 
u.a. 

Dr. Ábrahám Levente 
megyei múzeumigazgató, 
Horváth Szilvia megyei 
múzeumigazgató-helyettes,  
Horváth Péter József 
főrestaurátor, 
állományvédelmi felelős 

 
 
 
 

II.  Kiállítási tevékenység 
 
 2015. tény 2016. terv 
Állandó kiállítások száma és 
látogatószáma  
- hazai (db | fő) 
- külföldön megrendezett (db | fő)  

 
hazai: 11 db 
62.835* fő 
 

 
hazai: 12 db 

60.000 

Időszaki kiállítások száma és 
látogatószáma  
- hazai (db | fő)  
- külföldön megrendezett (db | fő) 

 
hazai: 16 db 
36.336 fő 

 

 
hazai: 12 db 25.000 fő 
 

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

- hazai: 8 db, 
29.195 fő 

 
- külföldi: 2 
db, 1.553 fő 

 
 

 hazai: 1 db, 2.000 fő 
 

Befogadott kiállítások száma és - hazai: 6 db,  



látogatószáma (db | fő)  27.545 fő 
 

- külföldi: 2 
db, 1.553 fő 

 hazai: 7 db, 27.000 fő 
 

A nemzetiségek anyaországában 
megrendezett kiállítások száma és 
látogatószáma (db | fő) 

 
- 

 

 
- 

Virtuális kiállítások száma és 
látogatószáma  

1 db 
596 fő 

2 db 
1.500 fő 

A hozzáférhető műtárgyállomány 
mutatói: 
- teljes műtárgyállomány (db) 
- kiállításban, látványtárban, 

tanulmányi raktárban és az 
interneten bemutatott tárgyak száma 
(db) 

- fentiek aránya (%) 

 
 
 
- 2.386.394 db 
- 279.055 db 

 
 

- 11,7 % 

 
 
 

- 2.418.056 db 
  - 279.055 db 

 
 
- 11,5 % 

A tárgyévben megjelent 
tárgykatalógusok és kiállítási vezetők 
száma (magyar és idegen nyelven), 
példányszáma és a  hasznosított 
példányok száma (db | db | db) 

magyar: 3 db, 
1800 db, 450 db 

 
idegen nyelven:  

1 db, 300 db, 
8 db 

 
 

magyar: 2 db, 1.000 db 
 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 
kiegészített kiállítások száma 

 
15 

 
14 

 
* A 11 db állandó kiállítás együttes látogatószáma. 
 
 

a) Az intézmény 2016. évi kiállítási tervének 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 
szándékozzuk megújítani, addig is a telephelyeinken lévő kiállítások létrehozására és azok 
korszerűbbé tételére koncentrálunk. 

 
b) Kiállítások:  

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

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 
Természeti örökségünk 5.866 5.500 

Kincsek Somogy földjéből 4.223 4.000 
Fejezetek Somogy néprajzából 5.798 5.500 
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény 3.931 4.000 

 
 



Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont* 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 
Rippl-Rónai József Gyűjtemény 6.748 8.000 

Az Andrássy-ebédlő 5.350 8.000 
Rippl-Rónai József iparművészeti 

munkássága és az Andrássy-ebédlő 
 

5.350 
 

8.000 

 
* A Látogatóközpont garanciális munkák miatt hosszabb ideig zárva tartott (2015. szeptember 
– 2016. március). 
 
Fő u. 12. (Anker-ház) 
 

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

gyűjtemény 
 

364 
1.500 

Sportolók, Sikerek, Serlegek – 
sporttörténeti kiállítás 

 
- 

1.500 

 
Vaszary Emlékház 
 

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

 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert 
 

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

 
247 

 
300 

 
2015. július 14-én megnyitott „A Kaposszentjakabi Bencés Apátság és környékének 
középkori emlékei című kiállítás. A tagintézmény azonban helyet ad múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak, valamint a Szentjakabi Nyári Esték című színházi programsorozatnak. A 
kiállítóhelyen végzett műemléki helyreállítási munkálatok miatt 2016-ban hosszabb időre 
bezár. 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 

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

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

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv Felelős 
Egry József, a fény festője 370 400 Géger Melinda 

 
Virtuális vártúrák 

 
596 

 
600 

Németh Péter Gergely 



Egry József, a fény festője 
2015. november 20. – 2016. február 28. 
 
Virtuális vártúrák 
2015. október 13. – 2016. május 4. 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv Felelős 
 

Ötvös Károly – Apróságok 
 

1832 
 

100 
Bodó 

Alexandra 
 
Ötvös Károly – Apróságok 
2015. október 15. – 2016. január 31. 
 
Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2016. terv Felelős 
„Szennyes ingem, szennyes 

gatyám…” (munkacím) néprajzi 
kiállítás 

 
3.000 

 
Pisztora Zsófia 

Dr. Takáts Gyula rajzai 300 Géger Melinda 
Kling József szobrászművész 

kiállítása 
 

300 
 

Géger Melinda 
 
„Szennyes ingem, szennyes gatyám…” (munkacím) időszaki néprajzi kiállítás 

2016. április 9. – 2016. augusztus 22.  
 
Dr. Takáts Gyula rajzai 

2016. május – 2016. szeptember 
 
Kling József szobrászművész kiállítása  
2016. tél 
 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont 
 

Kiállítás címe 2016. terv Felelős 
Rippl-Rónai József grafikái – 

Válogatás a RRM gyűjteményéből 
 

1.500 
 

Géger Melinda 
Rippl-Rónai 50 rajza. A Könyves 

Kálmán Kiadó lapjai. 
 

1.500 
 

Géger Melinda 
 
Rippl-Rónai 50 rajza. A Könyves Kálmán Kiadó lapjai 

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

2016. szeptember – 2017. április  



 
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 
látogatószámmal (saját épületben): 
 
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely! 
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv 
Dr. Oetker kiállítás - 3.000 

 
Dr. Oetker kiállítás 
2016. szeptember 15. – 2017. január 16. 
 
Deseda – Fekete István Látogatóközpont  
 

Kiállítás címe 2015. tény 2016. terv Felelős 
 

NatGeo Wild – Varázslatos vadon 
 
- 

 
1.500 

Bodó 
Alexandra 

 
A természet ízei 

 
- 

 
6.500 

Bodó 
Alexandra 

 
A tengerek csodás élővilága 

 
- 

 
3.500 

Bodó 
Alexandra 

 
NatGeo Wild – Varázslatos vadon  
2016. február 11. – 2016. április 4.    

 
A természet ízei  
2016. április – 2016. október  
 
A tengerek csodás élővilága  
2016. október 13. – 2017. január   
 
Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok 
keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 
 
Külső helyszínen lévő 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  
 
Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből… – Nagyatádi Városi Múzeum,  
2014. november 7. – 2015. február 24.  
 
A szépség vonzásában – Rippl-Rónai József emlékkiállítás Veszprémben  
2015. november 19. – 2016. február 28. – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém  

 
Martyn Ferenc festőművész emlékkiállítása – Vaszary Képtár 

2016. január – 2106. február 
 

Bács Emese festőművész kiállítása – Vaszary Képtár 
2016. március – 2106. május 

 
A Rippl-Rónai Múzeum kortárs gyűjtemény – Vaszary Képtár 

2016. május – 2106. július 
 
Záborszky Gábor festőművész kiállítása – Vaszary Képtár 

2016. augusztus – 2106. október 
 
Emlékezet. 56-an ’56-ról. Kiállítás az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára  
– Vaszary Képtár 

2016. október 23. – 2106. december 
 
Lieber Erzsébet képzőművész kiállítása – Vaszary Képtár 

2016. december – 2107. február 
 
 
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 
muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

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

 
7.893 

 
8.000 

kedvezményes 
árat fizető 

 
19.041 

 
20.000 

ingyenes 17.167 18.000 
Diák látogatók 15.183 16.000 
Ebből külföldi látogatók 
(becsült százalék) 

568 
(1,28%) 

600 
(1,3%) 



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 
Emlékház 

11.01.- 03.31.: 10-16 óráig 04.01.-10.31.:10-18 óráig 

RRM – Fekete István 
Látogatóközpont   

11. 01.- 03.31. 10-16 óráig 
Hétfő szünnap 

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

Szentjakabi Bencés Apátság 
Romkert 

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

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

 
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban dolgozó szakmuzeológusok és 
közművelődési dolgozók alacsony száma miatt állandó jelleggel és külön bejelentkezés 
alapján tudunk 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 
belépés ingyenes, illetve minden hónap első vasárnapján a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 
2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvényesítjük a muzeális intézmények látogatóit 
megillető kedvezményeket. 
 
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  
 

- Továbbra is oktatási intézményekkel közösen elkészített és benyújtott pályázatokkal 
kívánjuk elérni a további látogatószám növelést.  
- 2015-ben új múzeumpedagógiai foglalkozásokat dolgoztunk ki.  
- 2015-ben is folytatjuk a jeles napokhoz kapcsolódó önálló múzeumi programok 
kidolgozását, és a városi programokhoz való csatlakozást. A múzeumpedagógiai 
foglalkozások keretein belül a kisebbek megismerkedhetnek ezek jelentőségével, a tudomány 
fontosságával, fizikai kísérleteket próbálhatnak ki (pl. Farsang, a Magyar Kultúra Napja, Víz 
Napja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, „Nárciszünnep”, Szivárványos Kaposvári Tavasz, 
Rippl-Rónai Fesztivál, „Miénk a város!”, Húsvét, Kaposvári Kamarazenekari Fesztivál, 
Advent, Környezetvédelmi Világnap, Madár-megfigyelési Világnap, stb.). 
- Folytatjuk az osztálykirándulási lehetőségek kiajánlását. 
- Csatlakozunk olyan közművelődési programokhoz, mint a „Szerelmesek kalandtúrája” 
programsorozat, „Kultúrházak éjjel-nappal”, Kutatók Éjszakája, Itthon vagy! Magyarország, 
szeretlek!, stb.  
- A Fekete István Látogatóközpontban 2015-ben új előadássorozatot indítottunk Desedai 
Panoráma – A környezet egy új perspektívából címmel, ezt 2016-ban is folytatjuk.  



- A környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokra szintén múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat szervezünk (A Vadvilág Világnapja – március 3., A Víz Világnapja – 
március 22., A Föld napja – április 22., Madarak és Fák napja – május 10., Biológiai 
Sokféleség Nemzetközi Világnapja – május 22., Környezetvédelmi Világnap – június 5. 
Madár-megfigyelési Világnap – október első hétvégéje).  
- A Fő u. 10. épület mellett sor került múzeumi tábor szervezésére a Fekete István 
Látogatóközpontban is. A táborok minden évben nagy sikert aratnak a gyermekek körében, 
telt házzal működnek, a desedai táborok számát kettőről négyre kívánjuk emelni.  
- 2015-ben is folytatódott a 2012-ben útjára indított „B őrönd múzeum”. Az oktatási 
intézményektől jövő visszajelzések alapján el kell arról gondolkodni, hogy a megye 
periférikus területein dolgozó oktatási intézmények számára ez a program folyamatosan 
igényelhető legyen.  
- Folytatódik a múzeumi bérletek kiajánlása. 
- Új fórumokon (a kaposvári Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred nyílt napján) mutattuk 
be múzeumpedagógiai foglalkozásainkat.  
A kiállítást 6 éven aluli, 70 éven felüli látogatóink, illetve a pedagógusok ingyenesen 
látogathatják. 2015. április 1.-től a Látogatóközpont 20% kedvezményre jogosítja a Kaposvár 
Kártyával rendelkezőket a kiállítások belépőjegyének megvásárlásakor, kerékpár 
kölcsönzéskor és a sétahajó igénybevételékor. Ezt a lehetőséget 2016-ban is fenntartjuk, így 
várhatóan egyre több ember tudja majd kihasználni ezt a kedvezményt.  
Új együttműködést kötünk a Sefag Zrt. üzemeltetése alatt álló Hotel Kardosfával, melynek 
értelmében a szálloda vendégei kedvezményes (min. 10 %) belépésre lesznek jogosultak.  
 
 
g) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 
 

Az idei évben tovább kívánjuk növelni a múzeumpedagógiai szakterülettel foglalkozó 
szakemberek létszámát, Minden kiállítóhelyre felelős múzeumpedagógust nevezünk ki. 
Intézményünk szolgáltatásaival a társadalom minél szélesebb rétegeit kívánja továbbra is 
megcélozni. Kiállításaink minden rétegnek szólnak, de a különböző interpretációs 
variációkkal különböző látogatói rétegeket kívánunk elérni.  

A figyelem folyamatos ébrentartásával, színvonalas múzeumi rendezvényekkel és 
programokkal kívánjuk arra sarkallni a potenciális látogatói kört, hogy több alkalommal 
látogasson el a múzeumba.  

A kiállítások frissítése elengedhetetlen fontosságú a látogatók megtartásában.  

A fix időpontú rendezvények, mint pl. a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, 
Múzeumpedagógiai Évnyitó, jó lehetőséget teremtenek arra, hogy rendszeres 
múzeumlátogatóvá tegyük az érdeklődőket, rászoktassuk őket a múzeumlátogatásra. 
Ugyanakkor a látogatók megtartásában elengedhetetlen fontosságú a kiállítások időről-időre 
történő frissítése.  

Munkatársaink folytatják múzeumpedagógiai tájékoztatóikat tanároknak, igyekeznek az 
oktatási intézményekben kontakt-személyek hálózatát kiépíteni. 

A Szentjakabi Bencés Apátság Romkert tagintézményben régészeti ásatások folytak 2014-
ben, melyeket összekötöttünk múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A foglalkozásokat nagy 
érdeklődés kísérte, ezt a gyakorlatot a 2016. évben is folytatni kívánjuk. Továbbra is 
kapcsolódunk a Szentjakabi Nyári Esték programsorozathoz. 



A Fekete István Látogatóközpontban 2015-ben bővíteni kívántuk a célközönséget, és 
igyekeztünk elérni, hogy az emberek többször is ellátogassanak a látogatóközpontba. Ezt 
különböző közművelődési programok és rendezvények, valamint időszaki kiállítások 
szervezésével kívántuk elérni.  
Az iskolás csoportokon kívül a múzeumpedagógiai foglalkozásaink kidolgozása során nyitni 
próbáltunk az óvodás korosztály felé, mivel ebben a korosztályban is lenne igény erre.  
Nagy kihívást jelent a középiskolás és főiskolás diákok becsalogatása a múzeumba, ennek 
érdekében kihelyezett biológia és más természettudományos témájú órákat, előadásokat 
kívánunk tartani. 
Várhatóan a Látogatóközpont lesz az elsődleges helyszíne 2016-ban is a Biodiverzitás 
Napoknak, és a „Miénk a Deseda!” című ingyenes, egész napos családi program 
megrendezését is tervezzük. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Desedai Élménytábor címet viselő múzeumi táborunkat 
2016-ban 2 turnus helyett 4 turnusban tervezzük megvalósítani.  
 
h) Az épületen belüli információs eszközök 
 

Valamennyi kiállításunk szövegét legalább egy idegen nyelvre le kívánjuk fordítani. 
A Fekete István Látogatóközpont kiállításában 13 db táblagépen érhető el az élőlények 
fajleírása. Az előadóterem projektorral, hangszórókkal lesz felszerelve.  
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, valamint a Szentjakabi Bencés Apátság 
Romkert kiállítóhelyeken infopultokat állítottunk fel. Egy egyedi okos telefonos alkalmazást 
vezetünk be, QR kódokkal. 
 
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 
összefoglalókat árusítunk. A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban, valamint a 
Fekete István Látogatóközpontban múzeumi boltot állandó jelleggel, büfé, kávézó működését 
– a gazdaságosság figyelembe vételével – azonban csak időszakos jelleggel biztosítunk.  
2015 júniusában a 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 árusítani fogjuk a Göncöl Alapítvány „Süni” és „Vadon” 
magazinjait és ökológiai társasjátékát. Új ajándéktárgyak készíttetését is tervezzük 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 
Látogatóközpont, 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 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 
számára indukciós hurokkal van az épület felszerelve.  
Az egyetlen megoldásra váró probléma az akadálymentesítés szempontjából, az épület 
gépjárművel való megközelíthetőségének hiánya, mivel a legközelebbi parkoló mintegy 400 
méterre található a Látogatóközponttól.  
A Fekete István Látogatóközpont szabadtéri kiállítóhelyein az idei évben folytatjuk az 
akadálymentesítést. 
A Fő utca 10. kiállítóhelyünkön akadálymentesített mellékhelyiséget működtetünk. 
 
k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 
TIOP-TÁMOP pályázatok segítségével kialakított nagyot halló hurokhálózatot 2015-ben is 
működtetjük és egy jelbeszéddel kommunikáló teremőrt is alkalmazunk. A Fekete István 
Látogatóközpontban az információs táblákon Brai írással is szerepelnek az információk.   

 
 

III.  Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 
 

1. Gyarapodás 
 

A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és lehetséges 
forrásának megjelölésével  

 
Gyarapodás és arányainak tervezése  

 
Természettudomány: A 2016. évben a természettudományi gyűjtemény várhatóan több 
kisebb magángyűjteménnyel gyarapszik, melyhez ajándékozással jutunk hozzá, valamint a 
saját gyűjtésből is jelentős gyarapodást tervezünk. 
Régészet: A régészeti gyűjtemény-gyarapítás alapja szokásosan a régészeti feltárások, 
ahol év elején sem a feltárások száma, sem az előkerülő leletek mennyisége előre nem 
becsülhető. 
Történeti muzeológia: A gyűjteménygyarapodás nem tervezhető. 
Néprajz: A gyűjteménygyarapításban a felajánlásokra hagyatkozunk. 
Művészettörténet: A kortárs művészeti gyűjtemény gyarapítása. A művek karakterét 
tekintve nincs szó arányeltolódást jelentő létszámnövekedésről 
 

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 
 

Feladat Felelős Határidő 
Radák Eszter festőművész egy műve Géger Melinda 2016. december 30. 
Záborszky Gábor festőművész egy műve Géger Melinda 2016. december 30. 
Fazekas-féle Pyraloidea gyűjtemény 
ajándékba fogadása 

Ábrahám Levente 2016. június 30 

 
 



 
 2015. tény 2016. terv 
Tárgyévi régészeti és őslénytani 
feltárások alapterületének várható 
nagysága (m2) 

 
16.614 

 
Nem tervezhető* 

Az éves gyűjteményfejlesztési 
tervben meghatározott egyéb 
gyűjteménygyarapítási alkalmak 
száma 

 
27 db 
18 nap 

 
50 db 
20 nap 

      -      A régészeti és őslénytani 
feltárás nyomán feldolgozandó 
állomány nagysága 

- összesen (db, vagy egyéb 
jellemző mutató) 

-     tárgyévben (db, vagy egyéb     
jellemző mutató) 

 
 

**165.954 db 
2.832 db 

 

 
 
Nagyberuházások 
függvényében 

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

278.169 db + 
0,5 ifm 
dokumentum + 
65.481 perc + 5 
ifm adattár + 7 
tekercs 
mozgófilm + 
2.597 perc 
videófelvétel + 
4.918 perc 
hangfelvétel 
Tárgyévben: 
7.632 db + 0,5 
ifm 

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

10. 000 db  

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

 
 

7.528 db 

 
Nagyberuházások 
függvényében 

A tárgyévben ajándékozással 
bekerült tárgyak száma (db) 

4.140 db és 
230 tétel 

 
1.000 db 

A tárgyévben adásvétellel bekerült 
tárgyak száma (db) 

147 db és 
0,5 ifm 

 
2 db 

A tárgyévben egyéb, a fentieken 
kívüli gyűjteménygyarapodással 
bekerült tárgyak száma (db) 

 
4.815 
és 3 tétel 

 
5.000 db 

* Két, kisebb felületű ásatást tervezünk, egy őskori próbafeltárást Somogysárdon, 
önkormányzati fedezetből, és a kaposszentjakabit, mely a látogatóközpont kialakításhoz 
kapcsolódik, és a fenntartó pályázatán múlik. Az ezeken kívüli, beruházásokhoz kapcsolódó 
régészeti munkák száma, volumene jelenleg nem ismert.  
 
    ** leltározatlan 2014.:    16.0511 
         nyilvántartásba vett 2015-ben:  -   2.832 
     gyarapodás 2015-ben:   +  8.275 
     leltározatlan össz. 2015.:    165.954 



2. Nyilvántartás 
 

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

 
Feladat Felelős Határidő 
A természettudományi 
szakleltárakat 
számítógépes 
nyilvántartással vezetjük 

 
Dr. Juhász Magdolna 
Körtési Gábor Simon 
Miklósné 

 
2016. december 23. 

 
Szulok-gyűjtemény 
nyilvántartásba vétele 

Molnár István-Németh 
Péter Gergely 

 
2017. december 31. 

2015. évi 67-es úti 
próbafeltárások anyaga 

Honti Szilvia, Molnár 
István 

2016. november 30. 

61/2-es lelőhely bronzkori 
leletanyag feldolgozása 
(leltározás és feldolgozás) 

 
Honti Szilvia/ külső 
kutató 

 
2016. november 30. 

M7/S24 és Szólád 
lelőhelyek vaskori 
anyagának feldolgozása 
(leltározás és feldolgozás) 

 
Honti Szilvia / külső 
kutató 

 
2016. november 30.  

Történeti: Az éves 
gyarapodást gyarapodási 
naplóban tartjuk nyilván, 
ily módon nyilvántartás 
nélkül tárgyunk nincs. 

 
Varga Éva, 
Gyurákovics Norbert, 
Horváth Szilvia 

 
Beérkezést követően 
 

Műtárgyakról készült 
digitális fotók feltöltése a 
múzeumi honlapra 458 db 

 
Matucza Ferenc 
Jonatán 

 
2016. december 
 

A Rippl-Rónai Ödön 
gyűjtemény régi rajzos 
leltárkönyvének 
digitalizált változatát 
feltölteni a múzeumi 
honlapra 

 
 
Matucza Ferenc 
Jonatán 

 
 
2016. december 

Rippl-Rónai 
iparművészeti katalógusok 
megjelentetése a honlapon 
– 3 db 

 
 
Matucza Ferenc 
Jonatán 

 
 
2016. december  

A főgyűjteménybe kerülő 
új darabok számítógépes 
leltárba vétele 

Matucza Ferenc 
Jonatán 

2016. december 

 



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

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben 
előirányzott feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 
61/2-es lelőhely 
bronzkori leletanyag 
feldolgozása (leltározás 
és feldolgozás) 

 
Honti Szilvia/ 
külső kutató 

 
2016. november 30. 

M7/S24 és Szólád 
lelőhelyek vaskori 
anyagának 
feldolgozása (leltározás 
és feldolgozás) 

 
Honti Szilvia / 
külső kutató 

 
2016. november 30.  

 
c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben előirányzott feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 
Gerinces zoológiai 
gyűjtemény tisztítása, 
szakleltárkönyvbe 
vétele 

Körtési Gábor Gerinces zoológiai gyűjtemény tisztítása, 
szakleltárkönyvbe vétele 

leltározatlan néprajzi 
fotók leltárba vétele 
12.634 tétel 

Kapitány 
Orsolya, Pisztora 
Zsófia 

 
folyamatos 

Együd-hagyaték 
leltározása 1.760 tétel 
becsült mennyiség 

 
Pisztora Zsófia 

 
2018. év 

Az archív fotóknak 
külön gyűjteményi 
naplót nyitunk (kb. 50 
db) 

Géger Melinda 2016. december 

Szakleltározásra váró újkortörténeti gyűjteményi anyag mennyisége (2015): 6.255 db 
tárgy, 22.811 db + 0,5 ifm dokumentum, 88.327 db archív fotó, 152.681 db fotónegatív, 
65.481 p + 5 ifm adattár, 1.812 db adattári fotó, 6.938 m + 7 tekercs mozgófilm, 2.597 
perc videófelvétel, 4.918 perc hangfelvétel, 252 db könyv. 

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

évi feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 
Leletanyag részletes mutatózása 
mindkét raktárban 

 
Honti Szilvia/ 

 
2016. 11.30.  



Baksics Gábor 
Épület-állagmegóvási munkái 
(Pécsi u)  

Deres Ádám Baksics 
Gábor 

2016.10.30. 

Fotónegatívok áthelyezése 
savmentes tároló rendszerbe 

 
Nagy Ildikó 
 

 
2016.06.01. 
 

Taszári raktárépületek takarítása, 
5-ös épületben rendszerezés, 
revízió megkezdése 

 
Nagy Ildikó, Pisztora 
Zsófia 
 

 
2016.12.01. 
 

Fő u. 10. sz. alatti textilraktár 
revíziója, rendszerezése, 
feliratozás 

 
Nagy Ildikó, Pisztora 
Zsófia 
 

 
2016.12.01. 
 

Elavult, használhatatlanná vált, 
felesleges irodabútorok 
selejtezése 

 
Matucza Ferenc Jonatán 
 

 
2016.12.01. 
 

A kisraktár zsúfolt bútortárgyait 
új raktárban helyezzük el és 
salgópolcos rendszert állítunk fel 

 
Matucza Ferenc Jonatán 
 

 
2016.12.01. 
 

 
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 kell. Fűtés egyikben sincs, 
emiatt csak tavasztól őszig lehet bennük dolgozni, amikor a terepi munkák is folynak. 
Így vagy egyik, vagy másik háttérbe szorul. A kaposvári raktárban újabb, 
állagmegóvási munkákra lesz szükség 2016-ban (a két ház faanyagának és falának 
festése, vízleeresztő csap beszerelése).  
Az ásató intézményeknél (MTA RI, MNM-NÖK) van még ideiglenesen feldolgozás 
alatt álló nagyobb mennyiségű leletanyag, amennyiben ez beérkezik, a raktáraink 
telítettsége 100 (110)%-os lesz.  
A képzőművészeti raktárainkban nagyon szoros a műtárgyak elhelyezése, minden 
mozgatás újabb keretsérülés veszélyével jár. Ezért szorgalmazzuk, hogy az 
iparművészeti gyűjteményi raktár tárgydarabjai (szekrények és asztal) új elhelyezést 
kapjanak, és egy salgópolc-rendszer felállítása után lazíthatunk a képek elhelyezésén. 

 
e) Az intézmény revíziós tervének 2016. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében 

tervezett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját 
is 

 
Feladat Felelős Határidő 
 
I. szekrény növény 

Juhász Magdolna  
2016.12.31. 

Puhatestűek  Ábrahám Levente 2016.12.31. 
Kétéltű és hüllőgyűjtemény Körtési Gábor 2016.12.31. 
Trófeagyűjtemény Körtési Gábor 2016.12.31. 
Néprajzi fotónegatívok revíziója Pisztora Zsófia 2016.12.31. 



2.000 db történeti tárgy Varga Éva 2016.12.31. 
Fő u. 10. sz. alatti néprajzi textilraktár 
revíziója 

 
Pisztora Zsófia 

 
2016.12.31. 

Taszári raktárépületek néprajzi anyagának 
revíziója 

 
Pisztora Zsófia 

 
2016.12.31. 

Külső kiállítóhelyek műtárgyi- és hagyatéki 
anyagának revíziója Somogytúr, Kunffy 
kúria; Zalai Zichy Emlékház; Róma Villa; 
Rippl-Rónai Ödön kiállítás; Újvárfalva, 
Noszlopy Kúria; (kb. 619 db)* 

 
Matucza Ferenc 
Jonatán 
 

 
2016.12.01. 
 

 
 
*A revízióval egyidejűleg azokról a művekről, amiknek nincs reprodukciója, 
digitális fotó készül. 

 
 2015. tény 2016. terv 

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

 
3.883 db  
211 tétel  

0,5 ifm 

A bekerült gyűjteményi 
anyag gyarapodási 
naplóba kerül. 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett 
kulturális javak száma (tétel és db) 

3.354 db 1.510 
tétel  
53 perc 

 
13.606 db 

Tárgyévben szekrénykataszteri 
nyilvántartásba vett kulturális javak 
száma (tétel)  

 
10.208 db 

 
5.000 db 

Tárgyévben revízió alá vont 
kulturális javak száma (tétel és db) 

116. 019 db 
4.343 tétel 

 
15.000 db 

A tárgyév végén feldolgozott 
(szakleltárkönyvben, 
szekrénykataszteri nyilvántartásban 
szereplő) teljes állomány száma 
(tétel) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

 
572.175 db 

2.399.448 db 
23,84 % 

 
590.781 db 

2.418.056 db 
24,4 % 

 
Régészet: A régészeti leletanyag mintegy 10%-a leltározatlan, 70%-a szekrénykataszterben 
nyilvántartott, az egyedi leltározásba vétel elsősorban a leletanyag tudományos feldolgozása 
során végezhető el. Jelenleg ez – a múzeumi munkatársak leterheltsége mellett – legalább 
felerészben csak külső kutatókkal (szakdolgozókkal, PHD-sokkal) oldható meg, így egy-egy 
lelőhely leletanyagának egy-egy korszaka kerül feldolgozásra – és legalább részben – 
beleltározásra.  Az őskori anyagért, a külső kutatók irányításáért Honti Szilvia felelős. Ez a 
gyűjtemény mintegy 1 %-t érinti 2016-ban.  
 
Történeti: a 2015-ös tényhez: A darabban megadható műtárgyállományon felül rendelkezünk 
leltározatlan anyaggal: 
 

mozgófilm: 6.938 m + 7 tekercs 
videófelvétel:  2.597 perc 
hangfelvétel:  4.918 perc 
adattári fotó:  1.812 db 



3. Hozzáférés 
 

Az intézmény 2016. évi digitalizálási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény 
középtávú digitalizálási stratégiájához  

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

 
8.067 db 
0, 3 % 

 
8.000 db 

0, 3 % 

Összes digitalizált kulturális javak 
száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

48.477 db 
2 % 

 
56.477 db 

2,3 % 
Adatbázisban kereshető kulturális javak 
száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

159.572 db 
6,7 % 

 
170.000 db 

7 % 
Az adatbázis használóinak száma, 
a használatok száma (fő | alkalom) 

6.200+Manda, 
Europeana 

Nem tervezhető 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma 
összesen (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

43.760 db 
1,8 % 

 
45.000 db 

1,9 % 
Nemzetközi adatbázisban kereshető 
tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

4.001 
0,2 % 

 
8.500 
0,4 % 

 
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 
kiadványok 100 %-ban elérhetőek legyenek honlapunkon. A múzeum kiadásában megjelent 
kötetek 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 2015-ben is közfoglalkoztatottak bevonásával oldottuk meg. –  
Éltünk a MANDA kulturális közfoglalkoztatás lehetőségeivel, az eddig feltöltött anyag 2016-
tól a EUROPEANA adatbázisába is felkerül. 
- Az adatbázisok készítésével célunk, hogy a műtárgy leírása mellett annak képe is 
megjelenjen. 
- Folytattuk a 2011-től megkezdett archív fényképtárunk szkennelését, a nem digitális 
adathordozón rögzített fotónegatívok, pozitívok és diák digitalizálását.  
- Kiemelkedő jelentőségű gyűjteményeinkről digitális fényképeket készítünk. 
- Fontosnak tartjuk honlapunk folyamatos aktualizálását.  
- Tervezzük a múzeumi könyvtár adatbázisának honlapon való közzétételét. 

 
 
 



IV.  Tudományos kutatás 
 
a) A 2016. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása, ennek 

illeszkedése az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, várható 
eredmények meghatározása) 

 
Folytatjuk tudományos periodikáink megjelentetését. 
 
 
A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi kötete  
Natura Somogyiensis 28. kötet 

 
A régészeti tudományos kutatás fő célja a Múzeum gyűjteményének tudományos 
feldolgozása, a tudományos vérkeringésbe való eljuttatása, ezt a múzeum régészei 
folyamatosan végzik. A gyűjtemény mérete miatt külsős kutatókat is be kell vonnunk, 
elsősorban fiatalokat, így a tudományos feldolgozás és a leltározás párhuzamosan folyhat.  
 
Dezső Eleonóra anyagának tárgyi vonatkozásai visszaemlékezésének rögzítésével. 
Feladatunk a 2015-ben megvásárolt és bemutatott Steiner gyűjtemény muzeológiai 
feldolgozásának tanulmány formájában történő publikálása. Egy új állandó történeti kiállítás 
lehetséges forgatókönyvének tématerve 
 
2016-ban folytatjuk a Néprajzi Szakághoz tartozó műtárgyállomány megismerését, illetve 
ennek kapcsán igyekszünk a somogyi vonatkozású szakirodalom és a kapcsolódó adattári 
anyag folyamatos feldolgozására. További célunk a műtárgyállomány köznevelési és 
társadalmi hasznosíthatóságának feltérképezése, különös tekintettel a múzeumpedagógiai 
célokban való felhasználhatóságra. Az idei évben a mosás, tisztálkodás, illetve a halászat 
tematikájában tervezünk időszaki kiállítást, melynek szakmai kidolgozásához a témákban 
való elmélyedés, kutatás elengedhetetlen. Tárgyi és adattári anyagainkban igyekszünk a 
nemzetiségekhez kapcsolódó tematikát fókuszunkba állítani és ennek kapcsán a nemzetiségek 
hagyományainak megismerése és közönséghasznosítása is feladatink közé tartozik. Fontosnak 
tartjuk a hazai és nemzetközi szakirodalom és tudományos élet folyamatos monitorozását is. 
 
A Rippl-Rónai Múzeum Művészettörténeti Szakágának fő kutatási területe a 20-21. századi művészet. 
Ezen belül 2016-ban kiemelt programjaink a következők: 
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény bemutatása és gondozása: 
 2015-ben elkészült a Rippl-Rónai Ödön gyűjteményről szóló kiadvány nyomdakész kézirata  

Horváth János részéről, aminek megjelenését a Kieselbach Galéria szponzorálja.   
Rippl-Rónai életmű gondozása. 

A kiállításhoz kapcsolódva elkészítjük a kiállított műtárgyanyag kiegészítő információit, amit 
a kiállítás digitalizálásához szükséges. 

Vaszary János 
A Vaszary János Emlékházhoz kapcsolódva A Vaszary család. Című kiállítás 
forgatókönyvének elkészítése 

Kortárs művészeti kiállítás 
 A Vaszary Képtárhoz kapcsolódó katalógus készítése – a kortárs gyűjteményről szóló  

tanulmány készítése 

 
 



Tervezett tanulmányok 
 
Juhász Magdolna: A Kisberényi-erdő 
Ábrahám Levente: A Szentai-erdő nagylepke faunája 
Géger Melinda: A somogyi képtár – A Rippl-Rónai Múzeum kortárs gyűjteménye, Vaszary 
Képtár 
Géger Melinda: Emlékezet. 56-an ’56-ról. Kiállítási katalógus az 1956-os forradalom 60. 
évfordulójára, katalógus bevezető tanulmány, Vaszary Képtár 
Géger Melinda: Záborszky Gábor festőművész kiállítása, Kaposvár, Vaszary Képtár 
 
 
 

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

 
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.  

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

nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 
 

Ajándéktárgyak (hűtőmágnes, matrica, könyvjelző, kitűző): 8.444 db 
Kötet: 5.568 db 
Képeslap: 15.635 db 
Kiállításvezető: 2.245 db 
Leporelló: 925 db 
Tájékoztató füzet: 11.181 db 
Szórólap: 927 db 
Plakát, poszter: 335 db 
Katalógus: 856 db 
 

2014-ben a fenntartó belső ellenőrzés eredményeképp elrendelte a régi (akár 20 éves), és a 
látogatók által nem keresett készlet selejtezését, amelyet intézményünk el is végzett. 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 

 
Külföldi szakmuzeológusok intézményünkbe történő látogatását tervezzük, szakanyagaink 
meghatározásához és feldolgozásához. Két külföldi múzeumban (lengyel és cseh) 
tervezünk anyagfeldolgozást muzeológusaink részéről. Megújuló kiállításainkhoz külföldi 
múzeumokban gyűjtünk ötleteket. Részvétel külföldi tudományos konferenciákon.  
 



 
 2015. tény 2016. terv 
Kutatási témák száma 12 12 
Hazai és nemzetközi kutatási 
programokban történő részvételek és a 
résztvevők száma 

 
9 db 

8 fő 

 
13 db 
9 fő 

A múzeum által megrendezett 
tudományos konferenciák száma 

 
1 

 
1 

Konferencián tartott előadások száma 5 3 
A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 
tudományos kiadványok száma 
(múzeumi kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt) 

 
 
7 magyar 
nyelven 

 
 
7 magyar  
1 magyar-angol 
nyelven 
 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 
publikációk száma (múzeumi 
kiadványban és külső kiadványban 
egyaránt) 

 
13 magyar 

 
1 idegen 
nyelvű 

 
11 magyar nyelven 
és 
2 idegen nyelven 

Kiállítási forgatókönyvek száma 10 10 
 
 

V. Műtárgyvédelem 
 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2016. évi feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 
Gyűjteményi 
egységek/raktárak/ellenőrzése, 
rendben tartása 

A szakágak 
muzeológusai, 
gyűjteménykezelői 

Folyamatos 

 
Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2016. évi feladatok 

 
Feladat Felelős Határidő 
Vörs – Majori dűlő lelőhely (1999 – 2002. 
ásatások) még kezeletlen leletanyagának 
restaurálása (2015 évről elmaradt anyag) 

 
 
Horváth Péter József 

 
 
2016.12.23. 

2013. évi vegyes leletek leletmentések, 
terepbejárási anyagok kezelése (Németh 
Péter feltárása) 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 

Kazsok – Cserhák 2015. évi leletmentés 
kelta sírleletek fémanyaga 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 

Taszár – Történeti gyűjtemény, military 
anyag 
restaurálása 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 



Néprajzi gyűjtemény – Tájházakból 
behozott anyagok, kiállításokba kerülő 
tárgyak kezelése 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 

Történeti gyűjtemény – Lestyán cukrász 
csokoládéöntő bádogfigurák kezelése 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 

Iparművészeti üvegkép (József Attila 
Múzeumból) restaurálása 

 
Horváth Péter József 

 
2016.12.23. 

K/ 61-es elkerülő út 2. lelőhely - 
mészbetétes sírok kerámiaanyagának 
konzerválása 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.23. 

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

 
 
Nagy Ágnes 

 
 
2016.12.23. 

Néprajzi Gyűjtemény – Halászati kiállítás 
néprajzi tárgyainak kezelése 

 
Nagy Ágnes 

 
2016.12.23. 

K/ 61-es elkerülő út 2. lelőhely – 
mészbetétes sírok kerámiaanyagának 
konzerválása 

 
 
Foucault Katalin 

 
 
2016.12.23. 

Néprajzi Gyűjtemény – Lakócsai tájházból 
behozott textiltárgyak kezelése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.23. 

Néprajzi Gyűjtemény – Mosással 
kapcsolatos néprajzi kiállítás trágyainak 
kezelése 

 
Foucault Katalin 

 
2016.12.23. 

Régészeti ásatásokból előkerülő leletanyag 
tisztítása, rendszerezése  

 
Baksics Gábor 

 
Folyamatos 

 
 2015. tény 2016. terv 
Megelőző állományvédelemre 
(tisztításra, konzerválásra) szoruló 
összes műtárgy száma 

 
Teljes 
gyűjtemény 

 
Teljes gyűjtemény 

Aktív állományvédelmi kezelésre 
(restaurálásra) szoruló összes műtárgy 
száma 

 
20 % 

 
20 % 

Tárgyévben megelőző 
állományvédelembe vont összes 
műtárgy száma 

11.081 db + 
11.758 db 
csont 

kb. 5.000 db + kb. 1.000 
db csont 

Tárgyévben aktív állományvédelmi 
kezelésbe vont összes műtárgy száma 

 
110 db 

 
kb. 100 db 

 
VI.  Pályázati tevékenység  

 
Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 
Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

 
NKA évkönyv kiadására 

 
Tervezés alatt 

 Dr. Juhász 
Magdolna 



NKA Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma 
Bárdudvarnok Barát-dombon, 
középkori kolostor feltárása  

 
1.400.000 
(+ 600.000 

önrész) 

 
1.200.000 

 
Molnár István 

NKA Könyvkiadás Kollégiuma 
Gábor Olivér: Sopianae sírkamrái 
és temetői épülete c. munka 
kiadása 

 
 

1.372.077 

 
 

700.000 

 
 

Horváth Szilvia 

EMMI, „A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékével” 
kapcsolatos „KOR-
dokumentumok” GUL 15-B 
pályázat 
A Csík János kalandos élete című 
történelmi kiadvány 
megjelentetése 

 
 
 
 

1.671.375 

 
 
 
 

Elbírálás alatt 

 
 
 
 

Horváth Szilvia 

NKA Vizuális Kollégium 500.000 Nem tervezhető Géger Melinda 
MMA 500.000 Nem tervezhető Géger Melinda 
NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 
Múzeumok Éjszakája 

 
Nem tervezhető 

  
Őszi Zoltán 

A múzeumpedagógia lehetőségei 
a Szovjetunióba hurcoltak 
drámájának iskolások számára 
történő élményszerű 
feldolgozására GUL 15-A 

 
 

2.655.000 

 
 

Elbírálás alatt 

 
 

Őszi Zoltán 

Múzeumi programok tájolása –
Belügyminisztérium 

 
3.000.000 

 
1.000.000 Ft 

 
Őszi Zoltán 

 
 
 
2015-ben meghirdetett pályázatok  
Pályáztató neve Témája 
Őszi Zoltán Pedagógusok, pedagógus kollektívák számára kedvezményes 

múzeumlátogatások 
 
 
A Rippl-Rónai Múzeum 2015-ben részt vett Kaposvár Megyei Jogú Város turisztikai 
pályázatai koncepcióinak kidolgozásában a Csokonai Fogadó, a Deseda Ökoturisztikai 
Központ, valamint a Nostra intézmények rekonstrukciójával, újrahasznosítási tervével 
kapcsolatban. 

 
Európai uniós fejlesztési 
programhoz (Széchenyi 2020) 
kapcsolódó pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    



    
 
Egyéb, nem hazai forrásokra 
épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
VII.  Kommunikációs tevékenység 

 
Az intézmény 2016. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 
 

• A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény 
küldetéséhez. 

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

• A már jól bejáratott, többségében személyes kommunikációs csatornákon keresztül 
továbbra is meg kell szólítani a múzeumot legnagyobb számban használó iskolai 
csoportokat.  

• Törekedni kell az eddig kevésbé hatékonyan elért csoportok megszólítására, az ehhez 
szükséges kommunikációs csatornák felderítésére, használatára. Új célközönség 
hatékony megszólítására: jelen pillanatban ezeknek a családokat tekintjük. 

• Törekedni kell a múzeumot kedvezményesen látogató csoport, a nyugdíjasok még 
aktívabb megszólítására, bevonására. Elöregedő társadalmunkból adódóan egy 
folyamatosan növekvő számú célközönségről beszélünk, akik ugyan kisebb bevételt, de 
nagy létszámot, s vele egy nagy létszámú, a múzeumot elismerő közösséget alkothatnak. 

Fentiek megvalósulásával lépéseket tehetünk annak – a múzeumunk küldetésnyilatkozatában 
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  

 
Múzeumunk keveset használja az elektronikus média, alapvetően a helyi televíziók által 
nyújtott kommunikációs lehetőségeket. Ennek kizárólag anyagi okai vannak. Ennek 
mértékéből adódóan ez jelenleg kizárólag fenntartói döntéskör által meghatározott források 
függvénye. Erről aktív egyeztetést kezdtünk fenntartónkkal.  

 
•  Arculatépítés tervezett lépései 
 
Arculat átalakítást folyamatosan végzünk, különösképp a megújuló kiállításainkon és 
honlapunkon. 
 
• A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések 

 
Intézményünk 2013-óta használja az új honlapját, lehetőségeinkhez mérten nagyjából 
naprakészen, napi frissítésben. Ez alapvetően egy, a látogatók számára készült, alapvetően 
populáris lap. Természetesen megújítására szükség lenne, mely feladat anyagi hátterének 
előteremtésére keressük a pályázati forrásokat. 

 



•  A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések 
 

• 2015-ben az országos közművelődési koordinátor hálózat koordinátora lett múzeumunk 
egyik munkatársa. Rajta keresztül aktívabban szeretnénk részt venni hazánk 
múzeumpedagógia szakmai életében. 

• 2016-ban tervezzük, hogy valamennyi régiós megyei, illetve jelentősebb kismúzeumával 
személyes munkatársi kapcsolatfelvételt. 

• Idén megpróbáljuk az város, illetve Kaposvár Járás összes iskoláját beléptetni az ún. 
Múzeumi Kapcsolattartó hálózatunkba. Ez jelenleg ezen a területen 40%-os 
lefedettséggel valósul meg. 

• Makroszinten konkrét szakmai kapcsolatfelvételi feladataink vannak a múzeumot 
potenciálisan használókat tömörítő szakmai és civil szervezetek (művészeti, 
népművészeti, hátrányos helyzetű, kisebbségi) megszólítására. Pl. Somogy Megyei 
Roma Kisebbségi Önkormányzat, Szépkorúak Megyei Szervezetinek Szövetsége. 
Többükkel már évek óta együtt dolgozunk: Somogy Megyei Népművészeti Egyesület, 
Siketek Megyei Szervezete, Vakok Megyei Szervezete. Velük kapcsolataink áttekintése, 
frissítése, bővítése van napirenden. 

• Makroszinten valósul meg a napi látogatások által folyamatosan gyűjtött személyes 
email címek gyűjtése is. Ez az elmúlt évek alatt több mint 1000 címet jelent. 

 
• Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése 

 
A látogatószám abszolút növekedése, a jegybevétel növekedése, a fizető és nem fizető 
látogatók arányának változása a fizetők javára. Kiállításaink számának növekedése. 
Közművelődési és múzeumpedagógiai programjaink számának és a résztvevők számának 
növekedése. A tudományos kiadványaink számának emelkedése. Intézményünk által elnyert 
díjak.  

 
 
 
 
 
 

 2015. tény 2016. terv 
TV megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 
 

116 
 

150 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 
 

62 
 

80 
Írott sajtó megjelenés (fizetett 

hirdetések nélkül) 
 

154 
 

160 
E-sajtó  378 400 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 

 
24 

 
30 

 
VIII.  Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

 
A Szentjakabi Bencés Apátság Romkertben 2016-ban régészeti feltárást végzünk, majd a 
fenntartóval együtt egy új látogatóközpont kialakítását tervezzük kb. 1,5 milliárd Forint 
értékben.  
 



IX.  Intézményi (saját) bevételek megoszlása 
 
 2015. tény (eFt) 2016. terv (eFt) 
Jegybevétel 9.026 10.500 
Közművelődési programok 
bevétele 

 
1.235 

 
1.936 

Múzeumpedagógiai 
programok bevétele 

 
1.712 

 
1.000 

Kiadványok értékesítése, 
múzeumi bolt bevétele 

 
1.249 

 
1.000 

Intézményi terek 
hasznosítása 

 
190 

 
165 

Régészetből származó 
bevétel 

 
26.117 

 
15.481 

Szponzoráció - - 
Egyéb 2.263 19.00 
Összesen: 41.792 49.082 
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