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JANUS PANNONIUS MÚZEUM, PÉCS - TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 

2013. 

 

I.Szervezeti kérdések 
 

Megyei hatókörű városi múzeum feladatrendjének kialakítása 

  

Intézményünk 2013. január 1. napjától a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi 

CLII. törvény alapján megyei hatókörű városi múzeum, mely a Janus Pannonius Múzeum 

(JPM) nevet viseli, fenntartója Pécs M. J. Város Önkormányzata. A fenntartóváltással 

párhuzamosan szervezeti változás is történt: a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum - 

ugyancsak január 1-től - már nem része az intézménynek, így kivétel nélkül valamennyi 

osztályunk, kiállításunk és telephelyünk Pécsett található. A Múzeum teljes kiszolgáló felülete 

egy és ugyanazon helyszínen valósul meg, ami még inkább megerősíti a fenntartóváltás 

jogosultságát. A fentiek miatt sor kerül 2013-ban az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatának aktualizálására. Ez tartalmazza az ismét önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervként működő intézmény gazdasági vezetői, valamint az újra felálló 

gazdasági részleg feladat-és hatásköreit, jogosultságait, felelősségét stb. is.  

A Múzeum állami támogatásban részesül, amely - a korábbi fejkvótától eltérően - 

feladatorientált, célirányos támogatás. A feladatok rendszerezése és értékelési szempontjai 

egyelőre csak körvonalakban rajzolódtak ki, a pontosítások és az elszámolási módszer 

adminisztratív formája kidolgozás alatt áll. 

Ebben az évben az állami támogatás 182 800ezer Ft, a saját bevétel előirányzata 

109 847ezer Ft, költségvetési előirányzat összesen 292 647ezer Ft. Ehhez a fenntartó előzetes 

jelzése szerint nem tud kiegészítő támogatást adni, így ez az összeg a bérek és járulékok c. 

augusztusig történő fedezetére elegendő a dologi kiadásokat pedig eleve saját bevételből kell 

fedezni.. Súlyosbította a helyzetet, hogy a MIK a Múzeumot 8 381 327 Ft tartozás-

állománnyal adta át a Városnak, ennek a teljesítése már az idei költségvetést terheli. 

Előreláthatólag a költségvetésünkhöz további 40 millió Ft többletfinanszírozás szükséges. 

(egyéb adatok a táblázatban lejjebb) 

 

A teljesítményorientált rendszer általunk megismert koncepciója szakmai központú, az 

intézmény belső működését konkrétan szabályozó és a felelősségi jogkörökkel kiterjesztett 

megyei hatókörű feladatrendszert szorgalmazó elvárás. A szempontrendszert valamennyi 

múzeum örömmel fogadta, mert tudatosítja a muzeológiai munka rutinszerű, ennél fogva 

gyakran alábecsült lépéseit. Elismeri a kutató szolgálati tevékenységet, a közszolgálati 

munkákat és a múzeumban elvárt nyilvántartási precizitást. Kiemelt hangsúlyt kap az 

állományvédelmi tevékenység elismerése. 

Megyei hatókörben az elvárások még kevésbé kidolgozottak. Az eddigiek alapján kirajzolódni 

látszik egy megerősített szakmai odafigyelés és ellenőrzés a megye más településein található 

múzeumokra, muzeális kiállítóhelyekre, tájházakra stb. Központi feladatunk a múzeumi 

hálózatban működő megyei intézmények dolgozóinak ingyenes továbbképzése, akár 

állományvédelmi, akár más muzeológiai feladatkörökben.   

 

Eddigi intenzív múzeumpedagógiai foglalkozásainkat segíti a városi közvetlen becsatolású 

iskolahálózattal való kapcsolattartás. Megítélésünk szerint a közös fenntartó, ill. közös kezelő 

léte az információáramlás, az elérhetőség és az együttműködés lehetőségét hozza magával. 

Különösen múzeumpedagógiai feladataink tudnak az elkövetkezendőkben harmonikusan 

beépülni a városi, iskolán kívüli oktatásba. 
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Tervezeteink szerint együttműködve a Pécsi Tudomány Egyetem különféle karaival szakmai 

továbbképzéseket tartunk a múzeum adta lehetőségek szakma specifikus fejlesztéseire. (Pld. 

régészeti-, történeti-, néprajzi muzeológia, természettudományi eljárások, terepismeret, 

művészettörténeti oktatás, műelemzés az eredeti alkotások előtt.)   

Feladatunk az eddigiek mellett kibővül a megye területén működő kiállítóhelyek, a levált 

mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, valamint a látogatható régészeti lelethelyek, ill. 

tájházak szakmai felügyeletével és rendszeres, oktatással egybekötött állományvédelmi, ill. 

múzeumpedagógiai fejlesztésekkel. 

 

A kiterjesztett szakmai hatókörbe illik az ez évre tervezett, Siklósi várban létrehozandó 

kortárs kerámia két újonnan létrejövő állandó kiállítása, valamint a térségben uniós pénzből 

készülő fejlesztések kiállításokkal, kölcsönzésekkel való támogatása. (Pld. a Villányi új 

szálloda-komplexumban régészeti emlékekkel illusztrált kiállítás vagy a Pécsváradi Várban a 

felújításra kerülő szárnyban elhelyezésre kerülő helyi régészeti leletekből készülő tárlat.)   

 

Pályázati tevékenység 

Intézményünk szakmai és fenntartási szempontból pályázati források előteremtésére szorul. 

Eddig sem volt ismeretlen számunkra ez a helyzet, de az egyértelművé vált fenntartó valamint 

az önálló gazdálkodás gördülékenyebbé teszi működésünket, amely az elmúlt két évben 

gyakran jogi akadályokba ütközött. Részt kívánunk venni a Régészeti Osztály épületének 

felújításában (EGT Norvég alapú pályázat), a Történeti Osztály energiatakarékossági 

pályázatán (KEOP), több állandó kiállításunkat meg szeretnénk újítani és múzeumpedagógia 

programjainkat támogató pályázatokon is indulni akarunk. 

Az Európa Kulturális Fővárosához (EKF) kapcsolódó beruházások (Nagy kiállítótér, Múzeum 

Utca), valamint a Történeti Osztály Várostörténeti Múzeumára vonatkozó TIOP 1.2.2/08/i és 

TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázatának megvalósítása komoly fenntartási 

kötelezettségekkel jár az intézmény számára.  Ezen indikátorok (pl.: épületek és zöld területek 

fenntartása, munkahelyteremtés-létszámbővítés, bevétel és látogatószám növekedés, 

elégedettségi mutatók, kulturális programok szervezése) nem teljesülése visszafizetési 

kötelezettséget von maga után. Az indikátorszámokra vonatkozó jelentést rendszeresen 

teljesíteni kell a beruházó Baranya Megyei Önkormányzat felé. 

2013. februárban az DDRNFÜ EKF-fel kapcsolatos éves záró ellenőrzése rendben találta az 

indikátorok teljesülését, minimális, formai hiánypótlást kértek mindössze. 

 

Összefoglalás 

A Janus Pannonius Múzeum küldetését a fenntarthatóságban, a korszerű muzeológia 

továbbfejlesztésében, a kulturált szabadidős tevékenység kiszolgálásában és a szakszerű 

ismeretterjesztésben látja. Igyekszünk a turizmus és a lakosság, a különféle tudásra vágyó 

célcsoportok igényeit kielégíteni; erősíteni Pécs kulturális kínálatát valamint részt vállalni a 

város fenntarthatóságában, Pécs a művészet városa fogalom megerősítésében. Számunkra 

fontos, hogy a kortárs művészet integrálódjon a történelmi város valamennyi kulturális 

rétegébe és aktív közvetítő legyen a múlt és a jövő gondolkodása között. Ezt a szellemi és 

művészeti bázist támogatjuk a múzeum valamennyi tevékenységével és igyekszünk 

optimálisan kihasználni azt a hatalmas kulturális bázist, amit a város nyújt. Ennek 

szellemében készült el a „Pécs és múzeumai fejlesztési stratégia”, mely az intézmény 

hosszútávú fejlesztési koncepcióját tartalmazza.  

 

A múzeum valamennyi munkatársa pozitív erőt képez a jelenben szakmai munkájával. 

Erre számíthatunk a továbbiakban. Bízunk abban, hogy a gazdasági váláság elmúlásával aktív 

tényezőként határozhatjuk meg a város kulturális képét.  
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2013 évre tervezett működési bevételek és kiadások 

 

Kiemelt előirányzat 
Kötelező 

feladatok 

Ön- 

ként 

vál- 

lalt 

fela- 

dat 

összesen 

A B C D=B+C 

  B e v é t e l e k  292 647 0 292 647 

Működési bevételek   109 847 0 109 847 

Közhatalmi bevétel     0 

Egyéb saját bevétel   84 919   84 919 

ÁFA bevételek-visszatérülések 22 928   22 928 

Hozam- és kamatbevételek 2 000   2 000 

Működési célú átvett pénzeszköz     0 

Működési és felhalmozási célú támogatás áh-on belülről 182 800 0 182 800 

Intézményfinanszírozás   182 800   182 800 

Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések         0 

Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel     0 0 0 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele     0 

Pénzforgalom nélküli bevételek  0 0 0 

Előző évi pénzm.igénybevétele 0 0 0 

Belföldi hitelek felvétele 0 0 0 

Belföldi értékpapírok bevételei     0 

Külföldi finanszírozási bevételek     0 

          

  K i a d á s o k   292 647 0 292 647 

Alaptevékenység kiadásai 292 647 0 292 647 

Személyi juttatások   170 143   170 143 

Munkaadót terhelő járulékok 45 373   45 373 

Dologi és egyéb folyó kiadások 77 131   77 131 

Működési és felhalmozási pénzköz átadás áh-on belülre 0 0 0 

Előző évi eir.-maradvány, 

pénzmaradvány átadása     
0 0 0 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 

Felhalmozási kiadások 0 0 0 

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése     0 

Tartalék       0 

Belföldi hitelek törlesztése 0 0 0 

Belföldi értékpapírok kiadásai     0 

Külföldi finanszírozás kiadásai     0 
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Személyi állomány (Átlagos statisztikai létszám) 
 

  

 
2012. tény  

(dec. 31-i állapot) 

2013. terv  

(febr. 28-tól) 

Engedélyezett összlétszám 

(fő, töredék is lehet) 
74,77 76 

Ebből magasabb vezető 

vagy vezető  

(fő, töredék is lehet) 
8* 8* 

Ebből szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

23,38 23,38 

Ebből nem szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

35,39 36,62 

Autópálya, régészeti 

szakhatósági keret (az 

összesből) 
8 8 

(*Megjegyzés a táblázathoz: A magasabb vezető és a vezető is szakmai munkakört lát el, itt 

azonban csak a vezetői oszlopban szerepeltettük a létszámban.) 

 

 

A 2013-ra tervezett átlagos statisztikai létszámnövelést indokolja, hogy a fenntartóváltással 

önállóan gazdálkodó intézmény lett a  Múzeum, így az áprilistól betölthető gazdasági 

vezetői, és a MIK-től átvett pénzügyi előadói  státusz engedélyezése reális kérés. Bérköltség 

előirányzatot azonban nem emel a fenntartó, tehát ezeket a béreket is ki kell gazdálkodni. A 

zavartalan működést természetesen indokolná további létszámemelés pl: informatikus, 

titkárnő, teremőrök), de erre reális esély nincs a jelenlegi költségvetési keretek között. 

Ezért is fontos változatlanul szorosan együttműködünk a Kormányhivatal Munkaügyi 

Központjával az Európai Uniós TÁMOP társfinanszírozású munkabér támogatottak 

foglalkoztatása érdekében. 2013 évben eddig hét támogatott fő dolgozik a JPM-ben. 

Az év első napjaiban megtörténtek a 2013. évi garantált bérminimumhoz igazodó 

közalkalmazotti illetményemelések . 

Munkáltatói döntéshozatal során került sor - a lezajlott belső ellenőrzés javaslatait figyelembe 

véve - egyedi esetekben a KJT szerinti besorolások pontosítására kinevezés módosításokkal. 

 

Az érvényben lévő társadalombiztosítási nyugellátásról szóló rendelkezések szerint a 

közalkalmazotti jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját szüneteltetni kell. Ez a JPM 

szervezetében hét főt érintett. Közülük ketten kívánnak tovább dolgozni, így az öregségi 

nyugdíjukat szüneteltetni, öt fő a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérte. 

Az ő munkakörük betöltéséről is gondoskodni kell ebben az évben. 
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II. 

Szakmai működés 
 

 

- Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései: 

Az év egyik legfontosabb feladata a régóta napirenden lévő Régészeti osztály gyűjteményi 

anyagának elhelyezése, a bérelt régészeti gyűjteményi raktárakból való kiköltöztetés, a 

régészeti anyag egy helyen történő elhelyezése. 

A teljes régészeti gyűjtemény elhelyezése jelenleg megközelítően 3600 fm dexion polcon a 

Pécs, Széchenyi tér 12. sz. épületben, a Dischka Gy. utcai átmeneti raktárban, a Pécs, Magtár 

u. 4. sz. alatt működő bázison és a Pécs, Mohácsi út 2. sz. alatt bérelt raktárban történik. 

A fenntartó Pécs M. J. Város Önkormányzatával egyeztetve reális helyszínné vált egy 

felszabadult, belvárosi általános iskola (Felsővámház u.) Itt a raktár kialakításával a Pécs, 

Dischka Gy. átmeneti raktár és a Pécs, Mohácsi út 2. sz. alatt bérelt raktár  kiváltható, annak 

bérleti díja a tervezett raktárak kialakítására fordítható. A bérleti díj 445 660 Ft + ÁFA / hó.  

A Pécs, Magtár u. 4. sz. alatt működő bázis felszámolásával kiváltható a jelenlegi 322 000 

Ft/hó bérleti díj. A tervezet elfogadásával jelentős megtakarítás (összesen 879075 Ft/hó 

bérleti díj) érhető el, két telephely szüntethető meg, ill. felszabadul a Dischka Gy. utcai 

átmeneti raktár. Ugyanakkor elengedhetetlen az egykori iskolaépület raktárrá kialakítása a 

műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelően.  

Minderről folyamatosan folynak az egyeztetések, a költségek kiszámítása folyamatban van. 

Felelős: Régészeti Osztályvezető (Nagy Erzsébet),  

Határidő: folyamatos 

 

A Fenntartó pályázattal a Pécs, Felsőmalom u.9. szám alatti múzeumi egység (Várostörténeti 

Múzeum) energetikai felújítását tervezi (KEOP-2012-5.5.0), az egyeztetés folyamatos, az 

előzetes energia-felhasználási paraméterek kiszámítása megtörtént.. 

Felelős: Történeti O. Gál Éva 

Határidő: folyamatos 

 

Kisebb fejlesztések, átalakítások tervezettek egyéb épületeken, ezek pályázati ill. külső forrás 

segítségével reálisak csak: 

- természetbúvár foglalkoztató kialakítása, kiállítóterem felújítása:  

- festés, világítás, belső udvar átalakítása, átrendezése. A Guzsalyas terem átfestése. 

Felelős: Néprajz, Természettudomány   

Határidő: folyamatos 

 

 

 -Gyűjteménygondozás és feldolgozás 

Az ipartörténeti és numizmatikai gyűjteménycsoportok egyes részeit, az anyag jellegénél 

fogva szekrénykataszteri rendszerben tervezzük részletesebb nyilvántartásba venni. Igen 

fontos az egyébként is legkutatottabb gyűjteményrészek (fotó, képes levelezőlap) értékes 

darabjainak egyedi leltárba vételét folytatni, amely után a digitalizálással tovább segíthető 

majd a feldolgozás, a kutathatóság. 

Felelős:Gál É. Pásztor A 

Határidő: folyamatos 
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 2012. tény 2013. terv 

Régészeti feltárások 

száma és alapter (db/nm) 

8 lh, 2 470 m
2 Próbafeltárás és teljes megelőző 

régészeti feltárás szükség szerint 

Gyűjteménygyarapítási 

alkalmak száma és 

időtartama (kivéve 

régészeti és őslénytani 

feltárások) (db és nap) 

Összesen: 93/51 

Termtud 6alk. 12 nap 

Régészet 80 alk. 311 

nap 

Történeti 15 alk 

Néprajz 60 alk 

Művtört 12 alk. 30 

nap, ipar 6 nap 

KDM 3 nap 

Összesen: 76/36 

Termtud 6alk. 12 nap 

Régészet szakfelügyelet igény 

szerint  

Történeti 15 alk 

Néprajz 45 alk 

Művtört 10 alk. 20 nap ipar 4nap 

 

Éves 

gyűjteménygyarapodás 

száma (tétel, db, példány, 

stb.) 

Összesen: 17 871 

Egyedi leltározott: 

17 065 

Egyedi lelt-lan: 156 

Szekrény kat: 650 

Összesen: 12 430 

Egyedi leltározott: 12 000 

Egyedi leltározatlan: 80 

Szekrény kataszter: 350 

Gyarapodási naplóba vett 

tárgyak száma (tétel, db, 

példány, stb.) 

Összesen: 449 db, 7 

tétel, 127 oldal, 45 p 

Termtud 2 tétel 

(1050 példány) 

Régészet 5 tétel 

Történeti 338 db, 

127 oldal, 45 perc  

Néprajz 98 

Művtört. 13  

KDM 

Összesen: 1013 db,25 tétel 

Termtud 500 

Régészet 25 tétel 

Történeti 350  

Néprajz 148 

Művtört. 15 

 

Szakleltárkönyvbe vett 

tárgyak száma (tétel, db, 

példány, stb.) 

Összesen: 17 630 

db, 10 837 tétel, 

2276 oldal 

Termtud 538 

Régészet 10 837 

tétel, 16 503 db 

Történeti 478 db, 

2276 oldal 

Néprajz 98 

Művtört. 13 

Összesen: 20.904 db 

Termtud 241 

Régészet 20. 000  

Történeti 500  

Néprajz 148 

Művtört. 15 

Szekrénykataszteri 

nyilvántartásba vett 

tárgyak száma (tétel, db, 

példány, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: 348 689  

2012-ben: 650 

Termtud 650 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz - 

Művtört –  

KDM - 

 

Összesen: 850 db 

Termtud 350 

Régészet - 

Történeti 500 

Néprajz - 

Művtört – 
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Elkészült, képi 

ábrázolással is ellátott 

leírókartonok száma (db) 

Összesen: 1944 

Termtud 1833 

Régészet – 

Történet 

Néprajz 98 

Művtört. 13 

KDM –  

 

Összesen: 2.196 db 

Termtud 1833 

Régészet – 

Történet 200 

Néprajz 148 

Művtört. 15 

 

Revíziózott tárgyak 

száma (tétel, db, példány, 

stb.)  

Összesen:   759 

tétel, 23 609 db 
Termtud 7 759 tétel 

Régészet - 

Történeti 17 068 db 

Néprajz 296 db 

Művtört. 6 245 db 

KDM -  

Összesen: 19.200 db, 5000 

szekrénykataszteri 

Termtud egyedi 8000 

szekrénykataszteri 5000 

Régészet költözés függvénye 

Történeti 3000 db 

Néprajz 3200 db 

Művtört. 5 000 db 

 

Tisztított tárgyak 

Konzervált, fertőtlenített 

tárgyak 

Összesen: 313 

példány, 671 zsák  , 

2 420 db 

Termtud 313 példány 

Régészet 671 zsák 

Történeti 655 db 

Néprajz 217 db 

Művtört. 48 db 

KDM 1500 db 

Összesen: 330 példány, 600 

zacskó, 1.185 db 

Termtud 330 példány 

Régészet 600 zacskó 

Történeti 335 db 

Néprajz 250 db 

Művtört. 600 db 

 

Restaurált tárgyak száma 

(tétel, db, példány, stb.) 
Összesen:prep:250 

példány, 1 032 db 

Termtud Preparálás: 

250 példány, 16 

gerinces 

Régészet  749 

Történeti 1 

Néprajz 11 

Művtört. 82   

KDM 173 

Összesen: 1.266 db 

Termtud 300 

Régészet  800 

Történeti 1 

Néprajz 150 

Művtört. 15  

 

 

 

- Gyarapodás és arányainak tervezése: 

A múzeumi gyűjtemények gyarapítása saját, költségvetési forrásból jórészt továbbra sem 

tervezhető. A gyarapodást az ajándékozás illetve a hagyatékozás esetlegessége jellemzi. 

Ugyanakkor az elmúlt évekhez hasonlóan törekszünk pályázatok révén (NKA, Minisztérium) 

forrást találni kiemelkedő jelentőségű muzeális anyag megvásárlására, (így pl. a kortárs 

gyűjtemény anyagának gazdagítására,) szem előtt tartva az állandó kiállításba bemutatható 

művek megszerzését is. 

A régészeti leletanyag gyarapodása és aránya a régészeti szakfeladatok bizonytalan volta okán 

szintén nem tervezhető 
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Egyes konkrét feladatok: 

 

Feladat Felelős Határidő 

-Mecsek és Villányi hegység 

flóra- faunakutatása, a gyűjtés a 

területről és bizonyító példányok 

elhelyezése a gyűjteményben. 

- rovarok, növények preparálása 

 

Természettudományi Oszt. 

Dénes Andrea 

Kisbenedek Tibor 

Englertné. Török Ildikó 

 

 

2013.09.  

 

2012. 12. 

-pedagógiai gyűjtemény –anyag 

gyűjtés 

-fotógyűjtemény –anyag gyűjtés 

-új állandó kiállításhoz kiegészítő 

anyaggyűjtés  

 

Történeti Osztály: 

 

Felelős: Gál Éva  

Pásztor Andrea 

 

12.31. 

 

A „málenkij robot” emlékei – 

gyűjtés a túlélőktől, családjaiktól 

W. Müller Judit 12. 31. 

 

 

- Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése 

A Néprajzi Osztály egy komplett pálinkafőző beszerzését tervezi - pályázat függvénye. 

Felelős: Burján István 

Határidő:12.31. 

 

A Magyar Kerámia 2012 kiállítás kapcsán tervezzük – folytatva a biennálékon történő 

vásárlások hagyományát – a díjazott alkotások közül több megvásárlását pályázati pénzből a 

Modern kerámia gyűjteményünk számára. 

Felelős: Sárkány J 

Határidő: folyamatos 

 

- Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

Tervezzük az egységes elektronikus nyilvántartás bevezetését. Ehhez szükséges gépek és 

programok megvásárlása nyertes pályázat támogatásával lehetséges. Addig a jelenlegi 

adatokat leginkább EXCEL táblázatban tartjuk nyilván.  

 

Természettudományi Osztály feladatai:  

-herbárium szekrénykataszter elkészítése elektronikus formában 

Felelős: Dénes  Határidő: 2013. 12. 

-preparált rovarok szekrénykataszteri nyilvántartása elektronikus formában is. 

Felelős: Kisbenedek 

Határidő: 2013. 12. 

 

A régészeti szakfeladatok (próbafeltárás, teljes megelőző régészeti feltárás) száma nem 

tervezhető, de valamennyi, az év folyamán elvégzett munka számítógépes nyilvántartását – a 

régészeti dokumentáció digitalizálását és a régészeti leletanyag előzetes nyilvántartásba 

vételét - el kell végezni . 

Felelős: minden ásatásvezető régész 

Határidő: 2013. 12 



 10  

A Történeti Osztály műtárgy állománya hagyományos nyilvántartásokban szerepel. Egyes 

gyűjteménycsoportok adatai különféle számítógépes feldolgozásra kerültek (pl. excel 

adatbázisok), amelyeknek a Lapoda Inventory nyilvántartó programba való konvertálását 

megkezdtük. Célunk, hogy 2013-ban a Lapoda Inventory programon keresztül a kutatók 

számára is hozzáférhetővé tegyük az elektronikus leírókartonokat. 

Feladat:2013. évben felgyűjtésre kerülő anyag nyilvántartásba vétele 

Felelős: Gál É. Pásztor A 

Határidő: .12. 31. 

 

Művészettörténet: 

Gyarapodás esetén azonnali feldolgozás, folyamatos, naprakész nyilvántartás  

Felelős: Nagy András 

Határidő: folyamatos  

 

- Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott 

feladatok 

Természettudományi Osztály feladatai: 650 tétel őslénytani vár feldolgozásra, gyarapodási 

naplóból átvezetés leltárkönyvbe 

Felelős: Kisbenedek T 

Határidő: 2013. 06. 

 

Régészeti Osztály: Előzetes nyilvántartásba vételre vár 35976 zsák/zacskó leltározatlan 

régészeti lelet, - feldolgozásuk a tervek szerint egész évben  

felelős: a gyűjteménykezelő és minden ásatásvezető régész  

Határidő: folyamatos  

 

- Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és 

a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok 

- Mikro-gomba gyűjtemény feldolgozása a természettudományi gyűjteményben külső 

szakértővel (5000 tétel). 

Feladat: szakértő keresése, kapcsolatfelvétel, az anyag elszállítása v. a szakértő meghívása a 

múzeumba 

Felelős: Dénes A 

Határidő: 2013 folyamatosan 

 - A nagy mennyiségű történeti tárgy és dokumentumanyag nyilvántartási állapotának 

további minőségi javulása fontos feladat, amelyet az alább felsorolt munkák elvégzése segít. 

A gyűjtemény kezelésével kapcsolatos feladatokat komplex módon végzi az osztály, az adott 

kisebb egység revíziója, rendezése, rendszerezése, ha szükséges kutatói segédlet készítés, a 

szükséges fotózási, egyedi leltározási feladatok elvégzése, átcsomagolás, jobb körülmények 

közé helyezés egyszerre szolgálja a belső és külső kutatói, közművelődési tevékenységeket. 

Egyedi feldolgozásra váró becsült mennyiség: 6000 db; (fotógyűjtemény, képeslap;vegyes 

tárgyi anyag;numizmatika, Hunor gyűjtemény) 

Felelős: Történeti O. Gál Éva 

Határidő: folyamatos 

 

- A tárgy évre tervezett néprajzi revízió során esetlegesen előkerülő tárgyak folyamatos 

feldolgozása 

Felelős: Burján I 

Határidő: folyamatos 
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-Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel, revízióval 

kapcsolatos 2013. évi feladatok 

A természettudományi gyűjtemények elhelyezése 75-80% -ban elfogadható. Régi rosszul 

záródó rovardobozokból tervezzük a rovarok áthelyezését új frissen bélelt rovarfiókokba. 

Feladat: rovarfiókok bélelése 100 db 

Felelős: Englertné T I 

Határidő: 2013. 12. 

 

A bérelt régészeti raktárakból való költözést követően végleges gyűjteményi rend kialakítása 

a külső raktárban 

Felelős: a gyűjteménykezelő és az osztályvezető 

Haráridő: folyamatos 

 

A néprajzi fa és fém raktár rendezése. Folyamatos revíziózás. Egy tanulmányraktár 

előkészületei. 

Felelős: Burján I. Fertői M 

Határidő: 12.31. 

 

A nyertes pályázattal beszerzendő új csomagolóanyagok használatba vétele a történeti 

gyűjteményrendezés során, a gyűjtemény elhelyezés jobb körülményeinek biztosítása, a 

megkezdett revíziók folytatása.  

1.fotógyűjtemény,  fegyvergyűjtemény, irat,nyomtatvány gyűjtemény: rendezés, revízió 

2. Adattári munkák  

3.iskolatörténeti- és numizmatikai gyűjtemény rendezése, revíziója  

4.textil raktár, ill. fotó- és érzékeny papíranyag tára: raktári munkák 

felelős.Gál Éva- Pásztor A- Millei I- Perencz Jánosné 

Határidő :12.31 

 

Képzőművészeti raktárrendezés, revízió (Nagy András,.) 

Zsolnay építészeti kerámia raktárrend kialakítása (Kovács Orsolya) 

Zsolnay kerámia revízió és raktárrendezés befejezése (Kovács Orsolya) 

Bútorgyűjtemény revíziója (Kovács Orsolya) 

Határidő: 2013. 12. 31 

 

- Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok 

2012-ben fertőtlenítettük a Természettudományi Osztály épületét, ezt 3-4 évente tesszük meg, 

jelenleg csak helyi fertőtlenítést kell végezni egyes rovarfiókokban.  

Feladat: Rovarfiókok áttekintése az évfolyamán legalább kétszer 

Felelős: Englertné Török I 

Határidő: 2013. folyamatosan 

 

Képzőművészeti kiállítások felügyelete, ellenőrzése (Czakó Ferenc, Bodor Gábor, Nagy 

András, Sárkány József) 

Grafikai anyag savmentes papírral való védelme (Nagy András, Frimmel Sára) 

Határidő: 2013. folyamatosan 

 

A történeti gyűjtemény jobb körülmények közé helyezése, stabil megfelelő állapotban tartása 

fontos feladat. Folyamatos ellenőrzésekkel, s az állományvédelemmel kapcsolatos,  múzeumi 

közegben használható módszerekkel kívánja a múzeum biztosítani a muzeális értékek 
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védelmét. Amennyiben a gyűjtemény valamely részei az év folyamán új raktározási helyre, 

körülmények közé kerülhetnek, az új helyszín állományvédelmi szempontú „átvilágítása” 

alapvető és elsőrendű szempontként kell, hogy megjelenjen. 

Felelős: Millei I-Perencz J 

Határidő: 2013. folyamatosan 

 

 

Összmúzeumi állományvédelmi feladatok 

feladat felelős határidő 

-Központi állományvédelmi feladatok elvégzése. 

-Folyamatban lévő műtárgyvédelmi pályázatok teljesítése. 

-Gyűjteményi munka: textilraktár rendezése. 

 

Millei Ilona 2013.12.31. 

Éves gázosítás elvégzése a raktárakban 

 

Fertői M 

 

2013.31. 

 

 

 

 

-Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok 

A Természettudományi kiállításban elhelyezett ill. kölcsönzött gerinceseket ,preparátumokat 

évente legalább tisztítani kell kb. 330 példány. 

Feladat: preparátumok szükség szerinti tisztítása 

Felelős: Englertné 

Határidő: 2013. folyamatos 

 

A Történeti Osztály pergamen anyagának tisztítása, dobozolása 

Történeti Osztály: a Pécsi Dalárda zászlajának, zászlószalagjainak tisztítása, konzerválása. 

(Fotózáshoz előkészítés.) A JPM Osztályain lévő archív fotóanyag tisztításának folytatása 

Felelős: Millei Ilona, Perencz Jánosné 

Határidő: 2013. folyamatos 

 

 

- Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:  

Gyűjteményeink digitalizált nyilvántartását már évek óta tervezzük, ehhez szükséges gépeket, 

akkreditált programokat anyagi forrás hiányában eddig nem tudtuk előteremteni.  

A pályázati lehetőséget keressük. Kiadványaink digitalizálását külsős céggel végeztetjük. 

A múzeumnak nincs egységes múzeumi nyilvántartó rendszere, ezért itt is főleg Excel 

táblázatot használunk.  

Miközben valóban fontos, hogy a gyűjtemény raktári részei is szolgálják a köz javát (pl. a 

digitális tartalmakon keresztül is), igen nehéz megóvni a múzeumot, muzeális tárgyai digitális 

tartalmainak „kalózfelhasználásaitól”. Ezért e témában más múzeumok tapasztalatait, 

módszereit is tervezzük megismerni.  

Felelős: osztályvezetők 

Határidő: folyamatos 
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Mutatók 2012. év végéig 

digitalizált 

tételszám 

2013-ra 

tervezett 

digitalizálás 

A 2013. év 

végéig 

digitalizált 

állományból 

honlapon 

hozzáférhető 

Felelős 

Digitalizált 

objektumok összesen 

(db) 

Összesen: 5942 

Termtud 17 

Régészet  

2 337 

Történeti 286 

Néprajz 1 200 

Képző- 102 

KDM  2 000 

Összesen: 

1.865 

Termtud 85 

Régészet  

Költ. függv. 

Történeti 200 

Néprajz 1 500 

Képző 80 

 

Összesen: 

3.907  

Termtud 502 

Régészet  

Történeti 1905 

Néprajz 1 500 

Képző-  

 

Szakmai 

osztályvezetők, 

és fotólabor 

(Füzi István) 

 - ebből műtárgy (db) Összesen:  

11 474 

Termtud 16 

Régészet  

10 837 

Történeti 58 

Néprajz 563 

Képző- 102 

KDM  

Összesen: 

960 

Termtud 80 

Régészet  

Költ. függv. 

Történeti 200 

Néprajz 600 

Képző- 80 

 

Összesen:  

595 

Termtud 445 

Régészet  

Történeti  

Néprajz 150 

Képző 

 

Szakmai 

osztályvezetők, 

és fotólabor 

(Füzi István) 

 - írott dokumentum 

(oldal) 
Összesen:  

1 kötet, 862 

oldal 

Termtud 1 köt 

Régészet  

Történeti 227 

Néprajz635 o. 

Képző-  

KDM  

Összesen:  

2 kötet, 700 

oldal 

Termtud 2 

köt 

Régészet 

Költ. függv. 

Történeti  

Néprajz 700 

Képző- 

Összesen:  

1400 

Termtud 55 

Régészet  

Történeti  

Néprajz1345 

Képző-  

 

Szakmai 

osztályvezetők, 

és fotólabor 

(Füzi István) 

 - audiovizuális (db, ill. 

perc) 
Összesen: 2 

 Néprajz 2 

Összesen: 3 

 Néprajz 3 

Összesen: 5 

 Néprajz 5 

Szakmai 

osztályvezetők, 

és fotólabor 

(Füzi István) 

Gyűjteményekre, 

kiállításokra alapozott 

múzeumpedagógiai 

letölthető 

segédanyagok (db)  

Összesen: 1 

 Művtört. 1 

kiadvány DVD 

melléklettel 

Összesen: 5 

Néprajz 5  

 

Összesen: 34 

Történeti 29 

Néprajz 5  

 

Szakmai 

osztályvezetők, 

és fotólabor 

(Füzi István) 
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- Kutatószolgálat 

Cél: a külső kutatók számára az eddigiekben is rendelkezésre álló szolgáltatások biztosítása, 

szakreferencia ellátása (érvényes rendeletek és kutatási szabályzat alapján) 

Felelős: osztályvezetők, könyvtári felelősök 

Határidő:folyamatos 

 

 

 

Mutató 2012. tény 2013. terv 

Kutatók száma Összesen: 93 

Termtud 11 

Régészet 21 

Történeti 14 

Néprajz 25 

Művtört.12  

KDM 10 

 Összesen: 100 

Termtud 10 

Régészet 10 

Történeti 20 

Néprajz 50 

Művtört.10 

 

Kutatási alkalmak száma  Összesen: 215 

Termtud 16 

Régészet 37 

Történeti 30 

Néprajz  84 

Művtört. 30 

KDM 18 

Összesen: 185 

Termtud 10 

Régészet 10 

Történeti 40 

Néprajz 100 

Művtört.25 

 

 

 

- Múzeumi könyvtár  

 

 

Mutató 2012. tény 2013. terv 

Szaktájékoztatások száma 

(személyes, tel., e-mail stb.) 

Összesen: 223 

Termtud 20 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 193 

Művtört  

KDM 10 

Összesen: 315 

Termtud 15 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 250 

Művtört 50 

Könyvtárhasználók száma Összesen: 40 

Termtud 7 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 23 

Művtört  

KDM 10 

Összesen: 57 

Termtud 7 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 50 

Művtört - 

Könyvtárhasználatok száma Összesen: 142 

Termtud 16 

Régészet 23 

Történeti 20 

Néprajz 63 

Képző - 

KDM 20 

Összesen: 115 

Termtud 15 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 100 

Művtört - 
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Helyben használt könyvek, 

folyóiratok száma 

Összesen: 681 

Termtud 100 

Régészet 68 

Történeti 68 

Néprajz 410 

Képző - 

KDM 35 

Összesen: 1240 

Termtud 100 

Régészet 70 

Történeti 70 

Néprajz 500 

Művtört 500 

Kölcsönzött könyvek száma Összesen: 25 

Termtud 25 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz - 

Művtört  

KDM - 

Összesen: 20 

Termtud 20 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz - 

Művtört - 

 

Könyvtári rendszerünk a széttagolt ingatlanrendszer miatt továbbra is osztályonként, és 

nem központ múzeumi könyvtárként működik, osztályonként van a könyvtáraknak kijelölt 

felelőse.  

Az intézmény (kivétel Természettudományi Osztály) továbbra sem tudja biztosítani a 

könyvtári kölcsönzést, viszont a helyben olvashatóság, a szakkönyv állomány 

kutathatóságának biztosítása továbbra is fontos feladat. Valójában a kutatók nem 

kifejezetten a könyvállományt kutatják, hanem a muzeális gyűjtemény kutatásának 

kiegészítéseként, annak részeként használják a könyvbázist. 

 

A Művészettörténeti osztály szakkönyvtára könyvtári rendje kialakítása könyvtáros 

végzettségű munkaerő alkalmazását – legalább időszakos alkalmazását – igényli. Ez 

szükséges előfeltétele a kutatók fogadásának. 

      Felelős: osztályvezetők, könyvtári felelősök 

      Határidő:folyamatos 

 

- Tudományos kutatás: 

 

Tudományos munka mutatói 2012. tény 2013. terv 

Tudományos munkatársak száma 

(fő) 

 

Összesen: 17 

Termtud 2 

Régészet 5 

Történeti 3 

Néprajz 3 

Művtört 5 

KDM 1 

Összesen: 15 

Termtud 2 

Régészet 5 

Történeti 2 

Néprajz 2 

Művtört 4 

 

Tudományos fokozattal rendelkező 

munkatársak száma (fő) 
Össz: 4 

Régészet 2 

Művtört 1 

Igazgatóság 1 

Összesen: 5 

Termtud 2 

Régészet 2 

Történeti  

Néprajz  

Művtört  

Igazgatósága 1 

Tárgyévben megszerzett 

tudományos fokozatok száma (db) 

 

- - 
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A tudományos munkatársak által 

kivett összes kutatónap száma (nap) 

 

 

Összesen: 64 

 

Termtud 14 

Régészet  

Történeti Néprajz 

25 

Művtört 20 

KDM 5 

 

 

Összesen: 59 

Termtud 14 

Régészet  

Történeti  

Néprajz 25 

Művtört 20 

 

A múzeum által kiadott önálló 

tudományos-muzeológiai 

kiadványok száma (magyar | idegen 

nyelven) 

Összesen: 9/5 

Termt 1 

Régészet  

Történeti  

Néprajz  

Művtört 8/5. 

Összesen: 8/5 

Termtud 1 

Régészet  

Történeti  

Néprajz 2/0 

Művtört 5/5 

 

A munkatársak által írt, saját 

múzeumi kiadványban megjelent 

cikkek száma (db)  

Össz: 3 

Képző  3 
Összesen: 10/1 

Termtud 1 

Régészet  

Történeti 2 

Néprajz 2/1 

Művtört 5 

 

A munkatársak által írt egyéb 

tudományos kiadványban megjelent 

tudományos tanulmányok, 

közlemények, cikkek száma (db) 

(magyar | idegen nyelven)  

Összesen:12/20 

Termt 1/2 

Régészet 11 

Tört 1/1 

 Néprajz 2/2 

Művtört -  8/4 

KDM 

Összesen: 18/7 

Termtud 1/1 

Régészet 10 

Történeti  

Néprajz 2/1 

Művtört 5/5 

 

A munkatársak által tartott 

tudományos előadások, összeállított 

poszterek száma (db) (itthon | 

külföldön) 

Összesen:62/17 

Termt 4 

Régészet 25 

Történeti 9/ 5 

Néprajz 12/3 

Művtört 12/8 

KDM 

Összesen: 70/7 

Termtud 2 

Régészet 30 

Történeti 4 

Néprajz 14/2 

Művtört 20/5 

 
A múzeum által megj. ismeretterjesztő, 

pedagógiai kiadványok száma 

(magyar/id.nyelv) 

Összesen: 1 

Művtört 1 
Összesen: 4/2 

Termtud 1 

Régészet  

Történeti  

Néprajz 1/1 

Művtört 2/1 

A munkatársak által saját múzeumi 

vagy egyéb kiadványban 

megjelentetett ismeretterjesztő 

írások (magyar | idegen nyelven) 

Összesen:5/1 

Termt 1 

Régészet  

Történeti 2/0 

Néprajz 2/1 

Művtört KDM 

Összesen: 11/0 

Termtud 1 

Régészet 3 

Történeti 2 

Néprajz 4/0 

Művtört 1 
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Kiállítási forgatókönyvek száma 

(állandó| időszaki) (db) 
Összesen:4/22 

Termt 0/4 

Régészet 0/1 

Történeti 2/3 

Néprajz 0/4 

Művtört 1/8 

KDM 1/1 

Összesen: 1/13 

Termtud 0/2 

Régészet  

Történeti 1/3 

Néprajz 0/3 

Művtört 0/5 

 

Megvalósult kiállítások száma 

(állandó| időszaki) (db) 
Összesen:1/25 

Termt 0/4 

Régészet 0/2 

Történeti 0/2 

Néprajz 0/4 

Művtört 1/12 

KDM 0/1 

Összesen: 0/6 

Termtud 0/2 

Régészet  

Történeti 0/2 

Néprajz 0/2 

Művtört  

 

Hazai tudományos programokban 

való részvétel (programok száma | 

résztvevő munkatársak száma) 

Összesen:20/13 

Termt 2/2 

Régészet 2/4 

Történeti 2/2 

Néprajz 9/2 

Művtört 5/3 

KDM 1/1 

Összesen: 13/15 

Termtud 2/2 

Régészet 2/4 

Történeti 1/1 

Néprajz 3/3 

Művtört 5/5 

Nemzetközi tudományos 

programokban való részvétel 

(programok száma | résztvevő 

munkatársak száma) 

Összesen:10/11 

Termt 1/1 

Régészet 3/3 

Történeti 3/2 

Néprajz 1/3 

Művtört 2/2 

Összesen: 14/13 

Termtud 1/1 

Régészet 3/3 

Történeti 3/2 

Néprajz 2/2 

Művtört 5/5 

Felsőoktatásban oktatóként 

résztvevő munkatársak száma 

(fő/óra) 

Összesen:6/61 

Régészet 1/3 

Tört. 2/33* 

Művtört:3/25 

Összesen: 4/15 

Termtud  

Régészet  

Történeti 2/10 

Néprajz  

Művtört 2/ 

Felnőttképzésben oktatóként 

résztvevő munkatársak száma (fő) | 

megtartott órák száma (óra, 1 óra = 

45 perc) 

Összesen: 1/22 

Igazgatóság 1/22 

Összesen 1/22 

Igazgatóság 1/22 

Egyéni továbbképzések 

(posztgraduális, nyelv, stb) 
Összesen:12 

Termt 3 

Régészet 2 

Történeti 2 

Néprajz 1 

Művtört 4 

KDM 

Összesen: 2/30 

Termtud  

Régészet  

Történeti  

Néprajz 2/30 

Művtört  
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A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, 

megvalósítás, tervezett eredmények): 

Természettudomány: 

Ehető növények etno-botanikájának kutatása. Tájhasználat és rovar-közösségek védelme. 

Mecsek és Villányi hegység flórájának és faunájának feltárása, főként a Villányi hegységre 

koncentrálva.   Feladat: ehető növények és a Villányi hegység kutatása  

Felelős: Dénes      Határidő: 2013. folyamatos 

Feladat: tájszerkezet és a rovarközösségek fennmaradása, Villányi hegység rovarfaunájának 

feltárása       Felelős: Kisbenedek       Határidő: 2013. 11. 

 

Néprajzi fő kutatási témák: 

Szőlő és borkultúra: már folyamatban lévő, hosszú távú kutatás folytatása a baranyai 

(határon átnyúló) történeti, néprajzi, agráretnográfiai vizsgálat további kiterjesztése. A 

levéltári és terep kutatások eredményeinek a meglévő szöveg korpuszba illesztése az újabb 

eredmények publikálása, trendek és tendenciák keresése és megfogalmazása. 

 

Szent István és a kenyér: Államalapító királyunk halálának 975. évfordulója alkalmából, 

Szent István életműve előtt tisztelegve, a 2013-as esztendőt Székesfehérvár városa emlékévvé 

nyilvánította. Szt. István szerepe azonban nem csak Székesfehérvárhoz kötődik. A szokásos 

jeles napokhoz kötődő programjainkon túlmutatva a székesfehérvári Szt. István Király 

Múzeum munkatársaival együttműködve az emlékév kapcsán megtartott programok közös 

elemeinek pécsi vonatkozású aktualitásainak megjelentetése szerepel terveink között.   

Horvátország az EU-ban: Horvátország 2013-ban tervezett EU csatlakozása kapcsán 

tervezzük a hagyományosan ápolt és szorosan összefűződő baranyai horvát-magyar együttélés 

kutatását (életmód, mentalitás). 

„Ágy, asztal, TV”: 2014 tavaszára tervezett időszaki kiállítás előkészítésére irányuló kutatás 

és kiállítási forgatókönyv munkálatainak elvégzése. 

Felelősök: Szőlő és borkultúra – Burján István 

   Szent-István és a kenyér – Kőszegi Gábor 

Határidő : folyamatos 

 

Történeti kutatási témák:: 

Együttműködés országos adatbázis létrehozásában /zenetörténet-hangszerek: MTA BTK-

ZTI Zenetörténeti Múzeumával 

Állandó kiállítás felújításának folytatása újabb témák feldolgozása, szakmai rendezés 

Azok a 40-es évek c. időszakos kiállítás szakmai forgatókönyv megírása, szakmai rendezés, 

egyéb tudományos és ismeretterjesztő programok kidolgozása, megvalósítása (konferencia, A 

40-es évek a családi emlékezetben c. program, online kiállítás, filmklub, múzeumpedagógiai  

Felelősök:Gál É. Pásztor A   Határidő:  05. 1 ill. 12.31 

-Kesztyűtörténeti kiadvány: -képszerkesztés, programok, program siketek számára) 

-Ipartörténeti állandó kiállítás szakmai forgatókönyv készítés/múzeumi anyagból 

forgatókönyv készítés külső helyszínre-Drávasztára 

Felelősök:Gál É.    Határidő:  12.31 

 

A II. világháború után az egykori  Szovjetunióba hurcolt civil/polgári lakosság elhurcolása 

„málenkij robotra”. 

Feladat: interjúk készítése, tárgyak begyűjtése, szakmai utakon való részvétel 

Felelős: W. Müller J.    Határidő:  folyamatos 
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XX. századi magyar képzőművészet története kutatása, egyéni életművek kiemelt 

ismertetése, jelentős kortárs törekvések bemutatása, a múzeum gyűjteményi anyagának 

tudományos feldolgozása (Sárkány József, Nagy András, Várkonyi György. Kortárs Magyar 

Kerámia – művészeti törekvések és meghatározó jelentőségű alkotók munkáinak kutatása. 

Szerep és gazdája, valamint a Japán viselet és iprművészet c kiállítások tudományos 

előkészítése 

Felelős: Dr. Fabényi J, Sárkány József 

Határidő:folyamatos 

 

Fontos feladat a múzeumi évkönyv számára publikációk elkészítése, a Múzeum 

gyűjteményeiről külső kutatók bevonásával írott tanulmányok évkönyvben történő 

publikálása, és évkönyv szerkesztői munkákban részvétel. . A 2013. évre tervezett feladatok 

tudományos tartalma konkrét objektumokat (kiállítás, adatbázis stb.) eredményeznek, 

amelyek a szakemberek és a közönség számára is hozzáadott értékeket képviselnek majd. 

Felelős: Gál É, Kőhalmi A 

Határidő :folyamatos 

 

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

kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv:  

 Saját múzeumi boltjaink mellett, a bizományosi értékesítő helyeken is növelni a 

kínálatot kiadványainkból. 

 Árleszállítás, kiárusító kampányok szervezése 

 Múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevő iskoláknak lehetőséget adni a 

kiadványok kedvezményes megvásárlására. 

 Különböző eseményeken, rendezvényeken való részvétel keretében megmutatni a 

nagyközönségnek a kiadványainkat.  

 A nagyon régi kiadású kiállítási katalógusokat, évkönyveket iskoláknak, 

könyvtáraknak felajánlani. 

 A múzeum osztályainak könyvtárából hiányzó példányok pótlása. 

Felelős: Gephardt Timea 

Határidő: folyamatos 

 

- A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai: 

Részvétel a Múzeumok és Látogatók Alapítvány kezdeményezésére és vezetésével létrejött, 

az EU Grundtvig program által finanszírozott CETAID (Community Exhibitions as Tools for 

Adult Individual Development) projektben, amely magyar, angol, portugál és olasz 

múzeumok, örökségvédelmi és kulturális szervezetek partnerségén alapul.  

A CETAID projekt magyarországi műhelymunkájára 2013. április 16. és 20. között kerül sor, 

amelynek szervezésében osztályunk munkatársa, Pásztor Andrea is részt vesz. A nemzetközi 

projekt résztvevőit 2013. április 16. és 17. között múzeumunk látja vendégül. 

Felelős: Pásztor A. 

Határidő: 2013. április 16 

 

ERASMUS museum education workshop szervezése, befogadása, előadások tartása a Pécsi 

Tudományegyetem FEEK karával együttműködve.  

Felelős: Kárpáti Kata  

Határidő: 2013 május 
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Szomszédos és távolabbi országok (Horvátország: Eszék, Samobor, Zágráb; Németország: 

Ulm) múzeumaival való együttműködés. A kutatási tervek között szereplő feladatokhoz 

kapcsolódóan tudományos kutatás határon átnyúló együttműködés keretében való folytatása 

(Eszék, Újvidék).  

Felelős: Burján I   Határidő: folyamatos 

 

Vasarely életmű széles körű ismertetése (együttműködés az Aix-en-Provence-i Vasarely 

Alapítvánnyal) 

Felelős: Sárkány J   Határidő folyamatos 

 

Az ulmi Donauschwäbisches Zentralmuzeum koordinálásával a „Schwaben an der Donau” 

c, nemzetközi vándorkiállítás fogadása, az ehhez kapcsolódó programok, valamint a katalógus 

munkálatai. Partneremúzeumok: Szatmárnémeti, Temesvár, Arad, Resica, Pécs, Újvidék 

Felelős: W. Müller Judit    Határidő: június 13. 

 

A II. világháború után az egykori  Szovjetunióba hurcolt civil/polgári lakosság elhurcolásával 

kapcsolatos „málenkij robotot” érintő további nemzetközi kutatások, kutatóutak 

(Beregszász, Lemberg,)   

Felelős: W. MüllerJ  Határidő: folyamatos 

  

További külföldi együttműködések: Bad Radkersburg, Deutsches Historisches Museum, 

Berlin, Külföldi Kulturális intézetek (Collegium Hungaricumok - Bécs, Berlin, Párizs, Róma) 

 

Kiállítási tevékenység:  
- Nyitva tartás:  

Akárcsak a tavalyi évben, nyitva tartásunkkal idén is igyekszünk a látogatói igényeket 

kiszolgálni. Alapesetben az alap nyitva tartás szerint hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig 

fogadjuk a látogatókat, míg a kisebb múzeumainkban (Néprajz, Természettudomány, 

Helytörténet) keddtől szombatig 10-től 16-ig vagyunk nyitva. Mindez természetesen nem 

érinti az esti rendezvényeket és programokat. Kapcsolódva a városban fellehető, nagyobb 

számú turistát vonzó akciókhoz, akár tavaly, várhatóan az idén is lesz rá példa, hogy a 

szervezőkkel történő külön megállapodás alapján a szünnapokon is kinyitunk. 

A turisztikai szereplőkkel való egyeztetés alapján kiemelten kezeljük a hosszú hétvégéket, 

ünnepnapokat, melyek gyakran kiemelkedő látogatottságot hoznak. Ugyancsak a városunkba 

érkező turisták igényei alapján döntöttünk tavaly úgy, hogy eltérve a korábbi gyakorlattól pl. 

szilveszter napján kora délutánig nyitva tartottunk, mely meg is hozta gyümölcsét – ezt a 

gyakorlatot az idén folytatjuk majd. 

 

- A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése  

2013-ban terveink szerint csatlakozunk a Kultúra Utalvány elfogadóhelyei közé, ezzel 

segítve elő a kényelmesebb, készpénzkímélőbb lehetőségek elterjedését. 

2012-ben komoly fejlődésen ment keresztül az információ-áramoltatásunk internetes része – 

megújult honlapunk és a közösségi média felületek hatékony és fokozott használata által. 

Ezen az úton haladunk tovább ebben az évben is, s reményeink szerint folyamatosan 

gyarapítjuk a hírleveleink olvasóinak számát. 

Nyitva tartásunkról, eseményeinkről az idén is folyamatosan konzultálunk majd a helyi 

szállodákkal, ezáltal közvetlenül érve el a vendégeket. A Magyar Turizmus Zrt-vel és a  

TDM-mel együttműködve az idén is közös turisztikai csomagokat állítunk majd össze (pl. 

Bauhaus-túra, mely már a márciusi Utazás Kiállításon is szerepel). 
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- Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

Pénz híján a jól bevált gyakorlathoz igazodva a látogatószám növelését az idén is elsősorban 

izgalmas kiállításokkal, szokatlan, figyelemfelkeltő rendezvényekkel, akciókkal, rendhagyó 

tárlatvezetésekkel igyekszünk elérni – melyek eddig nem érintett látogatói csoportokat 

képesek megszólítani. Erősítjük az iskolákkal való együttműködést, ebben partnerként együtt 

munkálkodva a januárban létrejött Klebelsberg Iskolafenntartó Központtal (KIK). Noha a 

KIK-kel való együttműködés még csak körvonalazódik, az már bizonyos, hogy egy, az I. 

világháborút a központba állító programcsomagot állítunk össze az iskolásoknak. Növeljük 

kicsiknek szóló programjaink számát, s a művészeti karosok számára is igyekszünk az 

eddigieknél is több, izgalmasabb kapcsolódási pontot teremteni. Egyre erősebben alapozunk a 

turisztikai szereplőkkel való együttműködésre (TDM), s különböző kedvezményes csomagok 

összeállításával a többi pécsi kulturális szerepelővel való összefogásra.  

Folytatjuk rendhagyó tárlatvezetéseink sorát – hódolva a múzsák találkozásának, a tervek 

szerint pl. a szekszárdi Vida Borház vezetője tartana rendhagyó tárlatvezetést és borkóstolót a 

Magyar Kerámia 2012 kiállításunkban, s egy népszerű rockénekes is vezetné az érdeklődőket 

a Modern Magyar Képtárban.  

 

- Az épületen belüli információs eszközök 
Anyagi nehézségeink ellenére lehetőségeinkhez mérten eddig is igyekeztünk gyarapítani az 

információs eszközök mennyiségét. A múzeum idei pénzügyi lehetőségeit tekintve 2013-ban 

továbblépésre csak abban az esetben kerülhet sor,  ha megfelelő pályázati forrást találunk erre 

a célra. Pl: faliújság, szórólapok, kiállítási vezető magyar, angol, német nyelven, 

prospektusok, információs kártyák. 

 

- Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

A Janus Pannonius Múzeum történetében régóta fájó pont a mai kor igényeinek megfelelő 

bolt, kávézó hiánya. Ezek sajnálatosan az EKF beruházások alatt sem tudtak megvalósulni, 

ám reményeink szerint 2013 áttörést hozhat ebben a kérdésben: előrehaladott tárgyalásokat 

folytatunk ugyanis egy megüresedett épületrészben történő művész-kávézó kialakításáról.  

A múzeumi boltokban továbbra is árusítjuk a kiadványok, aktuális kiállításhoz kapcsolódó 

tárgyak, képeslapok, poszterek stb, széles választékát, ezek bővítésére törekedve. 

 

- Az akadálymentesítés helyzete és 2013. évi célkitűzései 

Részben megoldott mozgássérülteknek alkalmas lifttel (Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, 

Modern Magyar Képtár,) földszinti kiállítótérrel (Néprajzi Múzeum, Történeti Múzeum egy 

része) Pályázatok útján reméljük megoldani a hiányosságokat 

 

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

A fogyatékkal élők tájékozódását az épületek egyes részeiben piktogramok segítik. A 

felújított Padlás múzeumpedagógiai foglalkoztató térben indukciós hurok került elhelyezésre. 

A Történeti Múzeumban hallássérültek számára „kommunikációs segítő” munkatárs dolgozik.  

Szakmai felkészülés az "Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat 

múzeumainkban? című, a MOKK által meghirdetett képzés online elvégzésével.  

 

A fentiekben felelősök: osztályvezetők, Kőhalmi A. W. Müller J 

Határidő: folyamatos 
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KIÁLLÍTÁSOK 
 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben)  szám szerint 10 

 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 

Pécs története 1686-1948, Pécsi szobrok a 18-19. 

századból, Dr. Tompa Kálmán Emlékszoba 

2.161 2.100 

Mecsek élővilága, Nemzeti Parkjaink, A Villányi-

hegység élővilága, Árterek világa 
6.170 6.500 

Baranya népművészete, Ormánsági házbelső 3.064 3.873 

Csontváry Múzeum 22.538 25.000 

Zsolnay Múzeum 22.889 25.000 

Vasarely Múzeum 20.041 25.000 

Schaár Erzsébet: "Utca" Becslés 2.000 3.000 

Martyn Ferenc -Amerigo Tot - Zlatko Prica - Nemes 

Endre  - Modern Magyar Képtár Nemzetközi 

Gyűjteménye 

4.645 5.000 

Modern Magyar Képtár 20. sz.-i Állandó Kiállítása   2.226 3.000 

Múzeum Galéria – Időszaki kiállítások állandó 

helyszíne 

361 1.000 

Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács 1.293 - 

Összes látogatók száma 85.388  99.473 

A Schaár Erzsébet: Utca c. kiállítását nem vezették külön, mert aznap érvényes bármely 

múzeumi jeggyel megtekinthető volt díjtalanul. (2013-ban már vezetik) 

 

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját 

épületben): 

Kiállítás címe HELYSZÍN, 

IDŐSZAK(Hó) 

Látogatószám/FŐ Felelős 

Orchideák képeken Termtud.,03-04 800 Dénes A. 

Sokszínű természet - rovarok Termtud.,05-06 1000 Kisbenedek T. 

Madarak  Termtud.,09-10 900 Englertné T. I. 

Marokkó Termtud.,03-05 800 Kisbenedek T. 

A természet ízei Termtud., 11-12 1000 Dénes A. 

Azok a 40-es évek…. Várostört., 05-12 800 Gál É.- 

PásztorA. 

Pécs és Baranya a török korban Várostört, 03-05 500 Gál É.– Nagy 

E. 

Vallanak a söröskorsók  Néprajz, 

áthúzodó, 01-02 

1847 Burján I. 

A cigányság művészeti 

reprezentációja 

Néprajz, 05 300 Burján I. 

Mindszenty emlékkiállítás Néprajz, 05-11 2200 Burján I. 

Szerb ikonok Néprajz, 11-

2014. 02. 

600 Burján I. 

 

Muzslai Kampis Margit 

Múzeum 

Galéria, 01 

200 Nagy A. 

Lakatos Artúr korai munkássága Múzeum 

Galéria, 10-12 

300 Várkonyi Gy. 
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Major Kamill festőművész Múzeum 

Galéria, 12 - 

200 Várkonyi Gy. 

Szerep és gazdája 

Az OSZK, a Kiscelli Múzeum,  a 

JPM Történeti Oszt. anyagából  

MMK, 06-07 600 Dr. Fabényi J. 

Japán viselet és iparművészet MMK, 11-12 600 Dr. Fabényi J. 

Összes tervezett látogató:  12.647  

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások 

látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe HELYSZÍN, 

IDŐSZAK 

Látogatószám/FŐ Felelős 

Magyar Kerámia 2012 MMK, 01-03 800 Sárkány J. 

Berko Ferenc fotókiállítás Múzeum 

Galéria, 02-04 

600 Sárkány J. 

Megmentett örökség Múzeum 

Galéria, 09 

800 Nagy Erzsébet 

„Schwaben an der Donau” – 

Migration im Donauraum 

Múzeum 

Galéria, 06-08 

1000 W.Müller J., 

Burján I. 

Összes tervezett látogató:  3.200  

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult 

kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe, bemutatás 

helyszíne 

HELYSZÍN, 

IDŐSZAK 

Látogatószám/FŐ Felelős 

Téli sportok anno …. Zsolnay 

Kulturális 

Negyed 01- 02 

1000 Pásztor A. 

Kedves Kisnagysád …. Tudásközpont 

Pécs, 01-02 

1000 Gál É. 

„Schwaben an der Donau” – 

Migration an der Donau 

Szatmárnémeti, 

Arad,Temesvár

,Resica,2012.11

-2013.05. 

2.000 Társrendezés, 

vándorkiállítás, 

Burján I., 

W.Müller Judit 

„Schwaben an der Donau”  – 

Migration an der Donau 

Újvidék, 09-10 800 Társrendezés, 

vándorkiállítás, 

Burján I., 

W.Müller Judit 

Allegro Barbaro Párizs, Musée 

d’Orsay 

2000 Sárkány J. 

Magyar festészet 1900-1927 Róma 2000 Várkonyi Gy. 

Victor Vasarely  Aix-en-

Provance 

2000 Sárkány J. 

Zsolnay Kerámia Kiállítás Gödöllő, 

Királyi Kastély 

3000 Dr. Kovács 

Orsolya 

Összes tervezett látogató:  13.800  

2013. évre tervezett látogatók száma mindösszesen (állandó és időszaki kiállítások saját és 

külső helyszínen): 129.120 fő        (Az időszaki kiállítások naptárát lásd a mellékletben) 
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Tervezett műtárgykölcsönzések, emellett valamennyi reális kérést teljesítünk: 

- A csokoládé történetét feldolgozó kiállításhoz, helyszín Művészetek Háza, Pécs 

-Kesztyűtörténeti kollekció, helyszín „Pécsi Kesztyű” mintabolt, Pécs 

-Megmentett örökség – Kincsek Európa szívéből” c. kiállítás 

-„Schwaben an der Donau” c. kiállítás  

Felelősök: osztályvezetők 

Határidő: egyeztetés szerint 

 

Időszaki kiállításokhoz tervezett kapcsolódó publikációk, kiadványok: 

Muzslai Kampis Margit katalógus (Nagy András) 

Berko Ferenc katalógus (Sárkány József) 

Magyar kerámia 2012 katalógus (Sárkány József) 

Lakatos Artur katalógus (Várkonyi György) 

Japán viselet katalógus (Dr. Fabényi Júlia) 

Szerep és gazdája katalógus (dr. Fabényi Júlia) 

Migration an der Donau (W. Müller Judit) 

Határidő: a kiállítás megnyitója 

 

- Látogatottság: (az állandó kiállításokra vonatkoztatva): 
 

 

 

 

Az adatokat 

kérjük a 

194/2000. 

(XI.24.) 

Korm. 

rendelet 

alapján 

nyilvántarta

ni. 

 

 

- Közművelődési tevékenység tervezése: 

Mutatók 2012. tény 2013. terv 

Tárlatvezetések száma (alkalom) Összesen: 251 

Termtud 40 

Régészet 17 

Történeti 22 

Néprajz 45 

Művtört. 119 

KDM  8 

Összesen: 355 

Termtud 40 

Régészet igény sz. 

Történeti 15 

Néprajz 50 

Művtört. 250 

 

Ebből szakvezetések száma 

(alkalom) 
Összesen: 127 

Termtud 40 

Régészet 

Történeti17 

Néprajz 22 

Művtört. 40 

KDM 8 

Összesen: 180 

Termtud 40 

Régészet - 

Történeti 15 

Néprajz 25 

Művtört. 100 

 

 

Ebből tanulmánytári/látványtári Összesen: 64/942 Összesen: 70/1120 

Mutatók 2012. tény 2013. 

terv 

Összes látogatószám 87.388 99.473 

ebből: teljes árat fizető        

látogató 

30.873 42.000 

Ebből kedvezményes 

árat fizető 

34.479 37.200 

Ebből ingyenes 22.036 20.273 

Ebből diák látogatók 26.909 28.000 

Ebből külföldi látogatók 

(becsült százalék) 

11.111 12.000 



 25  

vezetések száma (alkalom/ fő) Termtud 40/779 

Régészet 

Történeti 

Néprajz 8/13 

Művtört. 8 

KDM 8/150 

Termtud 40/800 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 10/20 

Művtört. 20/300 

 

Ebből szolgáltatással 

(rendezvényekkel) egybekötött 

vezetések száma (alkalom) 

Összesen: 61 

Termtud 8 

Régészet 1 

Történeti 6 

Néprajz 5 

Művtört. 40 

KDM 1 

Összesen: 66 

Termtud 10 

Régészet - 

Történeti 1 

Néprajz 5 

Művtört. 50 

 

Idegen nyelvű vezetések száma 

(alkalom,) 
Összesen: 28 

Termtud  

Régészet 5 

Történeti 1 

Néprajz  10 

Művtört. 9 

KDM 3 

Összesen: 30 

Termtud - 

Régészet - 

Történeti - 

Néprajz 10 

Művtört. 20 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

száma (alkalom/fő) 

 

 

 

Összesen: 270/6512 

Termtud 53/1185 

Régészet 20/516 

Történeti 30/575 

Néprajz 25/545 

Művtört. 152/3691 

KDM 

Összesen: 333/9275 

Termtud 60/1500 

Régészet 23/600 

Történeti 25/525 

Néprajz 25/650 

Művtört. 200/6000 

 

Diákok részére tartott egyéb 

rendezvények száma (alkalom/fő) 
Összesen: 67/3267 

Termtud 16/345 

Történeti 20/206 

Néprajz  15/276 

Művtört. 16/2440 

KDM 

Összesen: 65/4850 

Termtud 15/400 

Régészet - 

Történeti 15/150 

Néprajz 15/300 

Művtört. 20/4000 

 

Egyéb közművelődési 

rendezvények száma (alkalom)| 
Összesen: 149/5682 

Termtud 9/1235 

Régészet 13/520 

Történeti 60/1411 

Néprajz 15/224 

Művtört. 50/2280 

KDM 2/12 

Összesen: 145/6650 

Termtud 10/1500 

Régészet 12/500 

Történeti 58/1400 

Néprajz 15/250 

Művtört. 50/3000 

 

Felelősök: W. Müller Judit, Kőhalmi Andrea - Tillai Gábor, Kárpáti Kata, Gardánfalvi 

Magdolna, Török Ildikó, Kőszegi Gábor 

Határidő: folyamatos 

 

Megjegyzés a táblázathoz: A számadatok tükrözik, hogy 2012 és 2013  évben is több 

múzeumpedagógiai témájú sikeres pályázattal rendelkezett az intézmény. 
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- Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési, múzeumpedagógiai  tevékenységének 

és PR stratégiájának átfogó bemutatása:  
A Kommunikációs és Marketing Osztálynak a Janus Pannonius Múzeumban elfoglalt 

speciális helyzetéből fakadóan 2013-ban elsődleges feladata lesz, hogy a valamikor Baranya 

Megyei Múzeumok igazgatóságához tartozó, és a fenntartóváltás után a Janus Pannonius 

Múzeumba került kiállítások, és szakmai osztályok segítségére legyen az új helyzet 

kommunikálásában és előnyös felhasználásában. A JPM helyzete ugyanis radikálisan eltér 

más volt megyei intézmények helyzetétől. A JPM-nek össze kell hangolódnia a Zsolnay 

Kulturális Negyed és más kulturális szolgáltatók kínálataival, és el kell foglalnia a neki 

megjáró helyet a város kulturális életében. Így tehát a szakmai elképzelések és a 

közönségigények egyeztetése mellett, az új helyzet optimalizálása a 2013. év fő feladata. A 

szakmai programok városi szintű összehangolása, és kommunikációja új kihívása lesz a 2013. 

évnek. 

Új célcsoportként tavaly elsősorban a fiatalokat célozta meg a Múzeum, így kívánva 

szélesíteni az alapvetően a középkorú illetve annál idősebb bázison nyugvó törzslátogatói 

csoportokat. Ebben a tekintetben különösen fontos a fiatalok által használt közösségi 

oldalakon való aktív jelenlét, melyet 2013-ban is folyamatosan erősítünk. Tavaly általános- és 

középiskolásokat céloztunk meg a tanévkezdési akciónkkal, melynek keretében minden elsős 

ingyen-jegyet kapott egy-egy kiállításunkra: a 6 évesek a Vasarely Múzeumot, a 

középiskolások pedig Schaár Erzsébet utcáját nézhetik meg ebben a tanévben. Folyamatos 

kapcsolatot ápolunk az iskolákkal, akik a szeptemberi múzeumpedagógiai tanévnyitót 

követően hírlevélben kapnak rendszeres tájékoztatást a múzeum eseményeiről. Tekintettel a 

tavalyi akció sikerére, a vele kapcsolatban megnyilvánuló nagy érdeklődésre, hasonló 

programot ebben az évben is tervezünk. 

Ugyancsak népszerű és volt az egyetemista korosztályt megszólító „Gallery by night” 

című, a Modern Magyar Képtárban helyet kapott rendezvényünk. A közkedvelt 

kezdeményezés – melyen a PTE Művészeti Karos hallgatói mutatkozhattak be – 2013-ban 

folytatódik.  

Pályázati forrásokból a JPM különböző területeket felölő osztályain folyamatosak az 

időszakos kiállítások, múzeumpedagógiai programok és előadások. Az ismert, jelentős 

múzeumi fesztiválokhoz való kapcsolódáson túl az idén is igyekszünk rendhagyó, szubjektív 

tárlatvezetésekkel olyan rétegeket is becsábítani a múzeumban, melyek a kiállítással 

önmagában nem, ám egy-egy ismert névvel megszólíthatók.  

A múzeum igyekszik "nyitni", és saját épületein kívül is jelen lenni a városban. A 

"Kávéházi esték pécsi műbarátoknak" című programsorozatának a helyszíne  a belváros 

egyik kávézója, ahol havonta egyszer egy Pécshez kötődő kismester képe kerül ki a falra, s 

hozzá több műfajú beszélgetés, zene kapcsolódik. 

Folytatjuk egyszeri, neves napokhoz kapcsolódó kezdeményezéseinket, melyek ösztönzik a 

kiállítás-látogatásokat. Így pl. Valentin napon „Ketten egy jeggyel a Múzeumban” akciót 

hirdettünk, melyet a látogatószám-növekedés vissza is igazolt. 

2012-ben is nagyon sikeresek voltak a családokat, több generációt megszólító 

hagyományos rendezvényeink, a Múzeumok Éjszakája illetve a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja, melyek zökkenőmentes lebonyolítását ezúttal is önkéntesek segítették. Az 

esemény népszerűsítését célzó megelőző akcióink sikerét a Baranya Megyei Gyermekvédelmi 

Központ fiataljai segítették – akikkel néhány éve formálódó együttműködésünk 

esélyegyenlőségi vonatkozásai is számottevőek. Reményeink szerint nem lesz ez másként az 

idén sem.  

Jelentős esemény lesz a városban a Pécsi Püspökség által szervezett Katolikus Ifjúsági 

Találkozó, ahova több ezer fiatalt várnak. Már megkezdődtek az egyeztetések, a Múzeum is 
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csatlakozik ehhez a rendezvényhez múzeumi belépő-csomag, programajánlatok, 

tárlatvezetések szervezésével. 

Nagyon fontosak a térség turisztikai szereplőivel, a Turizmus Zrt-vel, TDM-mel, 

szállodákkal való együttműködésünk, s a turisztikai kiadványokban való megjelenéseink, 

bónjaink is növelik a látogatottságot. Ez a tendencia folytatódik az idén is. A TDM-mel közös 

programunk lesz idén pl. a Bauhaus-túra, mely a Pécs városában fellelhető bauhaus-épületeket 

járja körbe hozzá értő vezetéssel. A múzeumi programok további csatolása további baranyai, 

pécsi, kulturális eseményekhez pl. borfesztivál, vagy pécsi napok, POSZT stb. a fejlesztéssel 

tovább erősíthető. A JPM egységes múzeumi arculata a multimédiás megjelenítéseken, a 

múzeum megállító tábláin, molinóin, reklámanyagán, más kiadványain végigvezetése segítené 

a pozitív megítélését.  

Felelős: osztályvezetők, Kőhalmi A. W. Müller J          Határidő: folyamatos 

 

- Múzeumpedagógiai programok 2013: 

Az egész évre elkészített múzeumpedagógiai terv a különböző célcsoportok számára, 

témakörök felajánlásával önállóan vagy a kerettantervhez kapcsolódva, előzetes egyeztetés 

szerint 

 

KIÁLLÍTÁS 

 

PROGRAM CÍME 

VASARELY MÚZEUM 

Felelős: Kárpáti Kata 

Határidő: folyamatos 

 ALKOSSUNK VASARELYVEL! 

 VASARELY TITKAI 

 TÉRILLÚZIÓ A KÖVÖN 

 

CSONTVÁRY MÚZEUM 

Felelős: Kárpáti Kata 

Határidő: folyamatos 

 NAPSZÍNEZŐ 

KALANDOZÁS EGY NAPUTAZÓVAL 

 MODERN CSONTVÁRY  

 MENJÜNK DÉLNEK! 

 EGY FESTŐ BŐRÖNDJE 

EGY FESTŐ BEFEJEZETLEN KÉPEI 

 

ZSOLNAY KERÁMIA 

KIÁLLÍTÁS 

Felelős: Kárpáti K, Gardánfalvi M 

Határidő: folyamatos 

 MESE A VÁZÁKON! 

 ALAPÍTSUNK GYÁRAT!  

 MI KÖZÖM HOZZÁ? KERÁMIA AZ ŐSKORTÓL AZ 

ŰRHAJÓKIG 

 AZ OSZTÁLY MINTAKÖNYVE 

 ÖLTÖZTESSÜK ÁT A VÁROSUNKAT! 

 ISMERKEDJÜNK MEG EGYÜTT A ZSOLNAY KERÁMIA 

KIÁLLÍTÁSSAL!  

 VASÁRNAPI MATINÉ CSALÁDOKNAK (minden hónapban 

egyszer) 

MARTYN FERENC MÚZEUM 

Felelős: Kárpáti K Határidő: foly. 
 ECSET VÉGÉN SZÍNES VILÁG 

 VIZEK FELETT  – A TERMÉSZET GEOMETRIÁJA  

MODERN MAGYAR KÉPTÁR 

Felelős: Kárpáti Kata 

Határidő: folyamatos 

 „KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZET KORTÁRS 

GYEREKEKNEK” múzeumpedagógiai műhely 

 KÉPTELEN KAPTÁR A KÉPTÁRBAN művészeti közösségi tér 

 

NÉPRAJZI MÚZEUM 

 Felelős: Burján, Kőszegi , Tillai  

Határidő: folyamatos 

 ESZIK, ISSZÁK, HOGY HASZNÁLJÁK –művelődéstörténeti 

vetélkedő közös szervezésben a Tudásközponttal 

 JELES NAPOKHOZ FŰZŐDŐ NÉPSZOKÁSOK ÉS 

HIEDELMEK (farsang, bőgőtemetés, busójárás, böjt, húsvét, 

pünkösd, Szt. Iván, aratás, szüret, Szt. Márton, advent, Mikulás, 

Luca, karácsony) 

 TÖRTÉNELMI SORSFORDULÓKHOZ kapcsolódó előadások 

(március 15, október 6.). 

 A MINDSZENTY ÉLETE kiállításhoz a  hittan órákhoz igazodva  
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VÁROSTÖRTÉNETI MÚZEUM 

Felelős: Pásztor A 

Határidő: folyamatos 

 TALPRA MAGYAR (március 12-én és 13-án) 

 „MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN” 

 PADLÁS – Helytörténeti Műhely” 

 

RÉGÉSZETI OSZTÁLY 

 Felelős:Gardánfalvi M 

Határidő: folyamatos 

 HÁZHOZ MEGY A RÉGÉSZET 

 A BELVÁROSI SÉTA RÉGÉSZ SZEMMEL 

 A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA – előadás, múzped sorozat 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

KIÁLLÍTÁS 

Felelős: Török I. 

Határidő: folyamatos 

 ROVAROKRA HANGOLVA 

 TENGERI CSODÁK 

 RAGADOZÓ ÉS ZSÁKMÁNYA 

 MEMÓRIA VETÉLKEDŐ A ROVAROKRÓL:   

 ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK PREPARÁLÁSA 

 

Egyéb programok 2013 
Időpont, helyszín PROGRAM CÍME 

Március 20. 

Szivárvány Gyerekház  

„SZENT KRISTÓF VÁLLÁN ÜLVE…”- úti képek Európából 

Március 22. 

Martyn Múzeum 

„TALÁLKOZÁSAIM MARTYN FERENCCEL” 

Március 25. 

Kálváriadomb 

TAVASZI VEGETÁCIÓ A KÁLVÁRIA-DOMBON          

Március 27. 

Barbakán kert 

KOSZORÚZÁS JANUS PANNONIUS költő-püspök halálának 541. 

évfordulóján  

Április 5.        

Dömör-kapu 

  

Havonta endszeres MÚZEUMI TÚRÁK  MECSEKEN  

pl:medvehagyma-kóstoló séta a Kantavárhoz, 

2013. június 22. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  - öszmúzeumi rendezvény 

2013. szeptember 30.-október 

27. 

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA – összmúzeumi rendezvény 

2013. november SZENT MÁRTON NAP – Múzeumok Őszi éjszakája – összmúzeumi 

rendezvény 

Modern Magyar Képtár  -  

 

- ÚJ HELYEN A XX. SZÁZADI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET. 

- tárlatvezetés a Nyolcaktól a Szentendrei Műhelyig 

-A múzeumnak hagyományozott Martyn képek kapcsán esti beszélgetés Jakab 

Irén és a művészetterápia szerpéről a pszichiátriában  

-Rendhagyó tárlatvezetés a Modern Magyar Képtárban Beck Zoli az U32 

zenekar gitárosa közreműködésével 

-Ujj Zsuzsi és a Csókolom zenekar koncertje a művésztől vásárolt művek 

bemutatásával egybekötve 

-Gallery by Night a PTE Művészeti Kar hallgatóinak bemutatkozása 

 

Történeti Múzeum  Felkészítő foglalkozások 1914-18 megemlékezésére, az  

I. VILÁGHÁBORÚRA 

 

Régészeti Múzeum Havi rendszerességgel érdekes előadások a régészeti témákban 

Külső helyszín: 

Melegedő Kávéház 

„Kávéházi esték pécsi műbarátoknak” havi rendszerességgel 

Valamennyi kiállítás (július) A Katolikus Ifjúsági Találkozó kísérő programjai a kiállításokban: 

tárlatvezetések, elmélkedések, hangverseny stb. 

 

 

Felelősök :osztályvezetők,W. Müller Judit, Tillai, Kőhalmi A.       Határidő: folyamatos 
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Koncepcionális célunk, hogy a látogatók számának növelése, a múzeumlátogatás szükséges 

pozitív élménnyé váljon, a különböző programtípusok és módszerek segítségével, az 

intézményünk arra törekszik, hogy a város és vonzáskörzete számára társadalmi szervező erő 

legyen, és erősítse a lokális identitást.  

Fel kívánjuk kelteni és ébren tartani Pécs és Baranya szakirányú pedagógusainak érdeklődését 

– nyílt napjainkkal, segédanyagainkkal, kedvezményeinkkel. Múzeumpedagógiai 

programjainkkal még célunk a látáskultúra fejlesztése, a vizuális esztétikai nevelés, a 

megfelelő értékítélet képességének kialakítása, az egyéni képességek, a kreativitás és a 

tehetség kibontakoztatása. 

 

Intézményünkben korcsoportok és érdeklődési körök szerint differenciáljuk 

célcsoportjainkat és szolgáltatásainkat: 

 az iskolarendszerű oktatásban résztvevőkre (3-6 év, 7-11 év, 12-16 év, 16+ év) 

(óvodások, általános iskolások, középiskolások és tanárok), így iskolákra és tanárokra. 

Elsősorban Baranya, azon belül Pécs oktatási intézményeiben tanuló diákok, 

gyermekotthonban élők és osztálykiránduló csoportok. 

 Felsőoktatási intézmények hallgatóira 

 Pécs, mint egyetemváros számol az itt tartózkodó külföldi hallgatókkal 

 szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások rendezvények résztvevőire (pályázatok, 

vetélkedők, diáktáborok, civil szféra eseményei (pl. felnőtt klubok, tkm csoportok, 

nyugdíjasklubok, egyesületek, stb. rendezvényei, foglalkozásai), múzeumi baráti kör 

rendezvényei, tárlatvezetések) 

 turistákra 

 fogyatékkal élőkre 

 hátrányos helyzetű célcsoportok számára 

 

Programjainkon önkéntesek és gyakornokok segítenek a program lebonyolításában. ( PTE 

hallgatók, TKM Klub tagok) 

Természetesen az anyagi háttér biztosításához folyamatos pályázatfigyelést és ezek minél 

szélesebb körű felhasználását tervezzük. 

 

Két múzeumpedagógiai kiadvány megjelentetése van folyamatban a 2013-as évre 

áthúzódóan: egy valamennyi kiállításunkra épülő múzeumpedagógiai gyűjtőmappa, amely 

kiállításainkat (Csontváry Múzeum, Zsolnay Múzeum, Victor Vasarely Múzeum, Martyn 

Ferenc Múzeum, Nemes Endre Kiállítás, Amerigo Tot Kiállítás, Nemzetközi Gyűjtemény, 

Schaár Erzsébet: "Utca" és a Modern Magyar Képtár) feldolgozó feladatlapokhoz készül a 

„Képtelen Kaptár” oktató múzeumi programunk keretében. Felépítése szerint képekkel, 

grafikai elemekkel, feladatokkal és információs szakaszokkal strukturálva a játéklapok a 

korosztályos sajátosságoknak megfelelően emelnek ki témákat, műtárgyakat a kiállítás 

kronológiáját követve. A másik kiadvány a Csontváry életművet tematikusan bemutató 

korcsoportos művészeti foglalkoztató füzet, amelyek múzeumpedagógiai módszerekkel segíti 

az állandó kiállításban való eligazodást. A kiadvány kombinációja lesz a kreatív, kereső és a 

vezető jellegű feladatlapoknak. Mindkét NKA pályázati támogatásból készül. 

Felelős: Kárpáti Kata 

Határidő: 12.31. 

 

 

http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=32
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=32
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=119
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=119
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=123
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=124
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=136
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=125
http://kepzo.jpm.hu/index.php?menuID=2&nyelv=HU&cikkID=142
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Közművelődési programokból befolyó bevételek  

 

Mutatók 2012. tény 2013 terv 

Jegyár-bevétel 42.373.000 52.000.000 

Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 

programok bevétele  (a jegyárbevétel tartalmazza a 

foglalkozások díját) 

     550.000     800.000 

 

 

_ Pályázati tevékenység: 

Áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, 2013 évi ütem teljesítési 

terve 

Pályázati terveink között szerepel a multimédiás eszközfejlesztés a játszva tanulás jegyében új 

utat nyitva a múzeumpedagógiai foglalkozásainkban. A 2012-ben beadott TIOP-1.2.2-11/1 

pályázatunk (Öttorony Örökségműhely és Multimédiás Információs Pont - a pécsi Zsolnay 

Kerámia Kiállítás múzeumpedagógiai szolgáltatásfejlesztése) ezzel a céllal készült.  

 

Két uniós pályázat fenntartási időszakában folytatódik a TIOP-1.2.2 és a TÁMOP-

3.2.8/10/B pályázatokban vállalt indikátorszámok teljesítése a PADLÁS foglalkoztatótérben ( 

www.padlas.jpm.hu). A kínálat további bővítésére 2012-ben ismét pályázatot adott be az 

intézmény, „Életre keltjük a Derflit” címmel (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0500), (Ennek révén 

drámapedagógiai módszerek kerülnek bevezetésre a múzeumpedagógiai kínálatba). 

 

 

Hazai pályázatok megnevezése 

Áthúzódó pályázatok 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

NKA periodika 1.216.000 600.000 Dénes A. 

NKA restaurálás 2.411.750 1.000.000 Kisbenedek T. 

Archaeolandscapes Europe című 

projekt megvalósítására NKA 

önrészpályázat 

7.000.000 7.000.000 

 

Bertók Gábor 

„Baranya Megye Légi Régészeti 

Atlasza” c. szakmai kiadvány 

előkészítésére NKA pályázat 

500.000 400.000  Bertók Gábor, 

Gáti Csilla 

„Avar temető Pécs-Hird, 

Homokbánya és Pécs, Kertváros 

lelőhelyen" c. kiadvány 

előkészítésére NKA pályázat 

500.000 400.000 Nagy Erzsébet 

Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma 

3506 „Azok a negyvenes évek...” 

című időszaki kiállítás és 

kísérőprogramjai 

2 175 205 1 000 000 Gál Éva 

Pásztor Andrea 

NKA-raktárgázosítás 

(folyamatban) 

725000 600000 Fertői Miklós 

Magyar Kerámia 2012 7800000 7000000 Sárkány József 

NKA miniszteri keret  

Magyar Kerámia 2012 

1 000 000 1 000 000 Sárkány József 

Berko- A szépség nyomában 3500000 1000000 Sárkány József 

http://www.padlas.jpm.hu/
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fotókiállítás 

NKA Képtelen kaptár a 

Képtárban című művészeti 

felfedező műhely  

1.600.000 1.000.000 Művtört., Kárpáti 

K. 

NKA Naputazás- Csontváry 

művészete közelről – 

múzeumpedagógiai program és 

kiadvány 

1.200.798 1.000.000 Művtört., Kárpáti 

K. 

 

Új Magyarország Fejlesztési 

Tervhez kapcsolódó pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

Kulturális intézmények részvétele 

a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0500 

„Életre keltjük a Derflit” 

29.999.587 Ft Elbírálás 

folyamatban 

Pásztor Andrea 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra 

épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

Archaeolandscapes Europe 

2015-ig folyamatos, (társpályázó) 

Összesen 

45 000 Euro 

 2013-ban várható 

utalás 10.000 

Euro  

Régészet, Bertók 

Gábor 

 

Új pályázatok beadásának tervei 

 

Pályázat megnevezése Pályázat célja Pályázni tervezett 

összeg 

Felelős 

NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma 

Fegyvergyűjtemény 

restaurálása, 

kiállításban való 

bemutatása 

3 000 000,- Ft Gál Éva, Millei 

Ilona 

NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma 

Gyűjteménygyarapítás, 

kiállítás-kiadvány, 

restaurálás 

500.000-500.000 Burján I.- Fertői 

M. 

NKA – 

gyűjteménygyarapítás 

gyűjteménygyarapítás 4 000 0000 Sárkány József, 

Várkonyi György 

NKA – kiállítási 

pályázatok.. 

4 kiállítás 8 000 000 SJ, VGY,NA, FJ 

NKA – műtárgyvédelem műtárgyvédelem 2 000 000 Czakó Ferenc 

EAC-EA (Education 

Audiovisual Culture & 

Executive Agency)-

együttműködő partnerként 

 

A „málenkij robot” 

nyomában kutatás 

folytatása a 

Kaukázusban  

Júniusi beadás 

10 000 Euro 

W. Müller Judit 
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Kommunikációs tevékenység  

Mutatók 2012 tény 2013 terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 
Összesen: 75 

 
Összesen: 50 

 

Rádió megjelenés (fizetett 

hirdetések nélkül) 
Összesen: 55 

 
Összesen: 50 

 

Írott sajtó megjelenés (fizetett 

hirdetések nélkül) 
Összesen: 80 

 
Összesen: 80 

 

E-sajtó  Összesen: 365 

 
Összesen: 365 

 

Fizetett hirdetések száma  Összesen: 2 

 
Összesen: 1 

A múzeum jelentkezik saját honlappal, számos más internetes fórummal 

kapcsolatban áll (média, társintézmények stb.) Ennek alapján a múzeum napi 

szinten, aktuális hírekkel jelen volt a világhálón  

 

Sajtókommunikáció tekintetében Pécs – és feltehetőleg a többi vidéki város is – egyre 

szűkülő lehetőségeket kínál. 2012-ben megszűnt a Pécsi Körzeti Stúdió – először a 

televíziós, majd a rádiós szerkesztőség is. Ez a két műhely sok felületet biztosított a kultúra 

számára, s a szimpla híreken, beszámolókon túl teret adott hosszabb, élményszerű 

riportoknak, összeállításoknak, hosszabb stúdió-beszélgetéseknek is. Számunkra ugyancsak 

negatív tendencia, hogy a városi fenntartású Médiaközpont tavaly koncepciót váltott és 

bulvár-irányba mozdult el. Gyakorlatilag megszűnőben van a hagyományos, helyi értékeket 

felvállaló „közösségi média”, s ezt a tendenciát csak erősíti a megyei napilapnál, a Dunántúli 

Naplónál évek óta tartó folyamat, mely a helyi hírek rovására a központi anyagok 

mennyiségét növeli – mindkettővel szemben előnyt biztosítva az aktuális hirdetéseknek.  A 

pécsi kulturális tárgyú sajtómegjelenések helyzetét tovább nehezíti az EKF miatt létrejött új 

intézmények sora, melyek szintén sok (a helyi lakosság és média befogadóképességét messze 

túlreprezentáló) programot szerveznek. Az országos sajtó ingerküszöbét nyilvánvalóan csak 

izgalmas, nem egyszer drága eseményekkel lehet átlépni – ebben a vidék nyilvánvalóan 

nehezebb helyzetben van. Nem csak konkrétan, de áttételesen is segítene a helyzeten, ha lenne 

hirdetésre fordítható pénzünk – ez azonban szemmel láthatóan az idén sem lesz így. Ennek 

ellenére – vagy éppen emiatt - igyekszünk élni az ingyenes, PR kínálta megoldásokkal, s a 

„jól eladható, sztorizható” eseményekben rejlő lehetőségekkel.  

Hagyományosan erős média-jelenlétet tudunk elérni az izgalmas, látogatóbarát, sokszínű 

fesztiválokkal: így a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja jelentettek 

kiemelkedő sajtómegjelenéseket tavaly is. Esemény-kommunikáció szintjén természetesen 

az időszakos kiállítások tartanak számot sajtóérdeklődésre, melyekkel az elmúlt év során is 

sikerült elérni a helyi és országos média érdeklődését is. 

A nyitás jegyében „kitágítottuk” a múzeum falait: havi rendszerességgel tartunk izgalmas 

beszélgetéssel társított „mini-kiállítást” Pécs belvárosának egyik legnépszerűbb kávézójában, 

„Kávéházi esték pécsi műbarátoknak” címmel. 

Megújult honlapunk interaktív felülete új lehetőséget nyitott az e-kommunikációban, 

melyet a legnépszerűbb közösségi oldalak, a Facebook folyamatos használata, s a rendszeres 

Twitter-bejegyzések erősítenek. Egyre bővül email-es levelező listánk, ahová rendszeresen 

küldjük hírleveleinket, sajtóanyagainkat. Az intézmény belső kommunikációját ugyancsak 

hírlevelek, valamint rendszeres értekezletek formájában igyekszünk elősegíteni. 

Felelős: Kőhalmi A, W. Müller J 

Határidő: folyamatos 
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- A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján készített költség- és programterv 
 

 

- 2013. évre tervezett időszaki kiállítások naptára 

 

 

 - A Janus Pannonius Múzeum szervezeti felépítése 2013 
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1. melléklet 

 
A JANUS  PANNONIUS  MÚZEUM 

13/2013. (II.14.) EMMI Rendelet alapján, 

a muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként történő 

2013. évi TERV és ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS 

 Téma: Leírás:  költség 

 Műtárgyvédelem, 

szaktanácsadás 

Néprajzi, régészeti, történeti, 

természettudományi, képző-és 

iparművészeti szakterületek JPM 

szakembereinek megelőző 

műtárgyvédelmi tanácsadó 

tevékenysége 

20 alkalom  600.000.- 

 Műtárgyvédelem, 
módszertani műhely  

JPM restaurátorok által 

megvalósított módszertani, 

restaurátori, állományvédelmi 

műhelymunka gyakorlati 

bemutatóval két témában: 

Kerámia tárgyak 

Textil tárgyak 

2 alkalom 180.000.- 

 Műtárgyvédelem, 
helyszíni bejárások 

Műtárgyvédelmi felelős bejárása  

a Baranya megyei muzeális 

intézményekben, ill. vele 

egyeztetve szakmai bejárások 

JPM műtárgyakat bemutató 

kiállítóhelyeken. Ellenőrzés, 

tanácsadás. 

60 alkalom 2.700.000.- 

 Muzeológia, 
szaktanácsadás 

Néprajzi, régészeti, történeti, 

természettudományi, képző-és 

iparművészeti szakterületek JPM 

szakembereinek tanácsadó 

tevékenysége 

20 alkalom 600.000.- 

 Múzeológia, 

Módszertani nap 

JPM Történeti Osztályon 2013. 

évben megvalósuló időszakos 

kiállítás előkészítéséhez 

kapcsolódó módszertani 

konferencia nap,- kutatási 

eredmények és ezek kiállítási 

integrációjának lehetőségei 

1 alkalom  90.000.- 

 Muzeológia, 

Módszertani nap 

Kiválasztott JPM kiállítások 

teljes körű muzeológiai szakmai 

körüljárása, műhelytitkok, 

tapasztalatok,  módszertani 

ismeretek átadása 

3 alkalom 270.000.- 

 Múzeumpedagógia, 

közönségkapcsolati 
szaktanácsadás 

JPM szakemberek szakmai 

tanácsadási tevékenysége 

múzeumpedagógiai, 

közönségkapcsolati témában 

12 alkalom 540.000.- 

 Múzeumpedagógiai, 

közönségkapcsolati 
műhely 

JPM szakemberei által tartott 

műhelymunka, témák: 

látogatófogadás, program 

fejlesztés és szervezés, 

akadálymentesítés,  iskolabarát 

szolgáltatások, iskolán kívüli 

oktatás helyszínei  

4 alkalom 240.000.- 

 Közművelődési Kiválasztott JPM kiállítás teljes 1 alkalom 90.000.- 
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módszertani nap körű múzeumpedagógiai 

szakmai körüljárása, 

műhelytitkok, tapasztalatok,  

módszertani ismeretek átadása 

 Múzeumpedagógiai, 

közönségkapcsolati 
továbbképzés 

Néprajzi, régészeti, történeti, 

természettudományi, képző-és 

iparművészeti szakterületekre,  a 

muzeológusi, 

múzeumpedagógiai  munkára, 

akadálymentesítésre is kiterjedő, 

a közönségkapcsolatot 

középpontba állító képzés. 

Célcsoport:  múzeumi 

frontszemélyzet,  a megyei 

kiállítóhelyek munkatársai 

számára 

5 alkalom (összesen 30 

órás) 

900.000.- 

 Szakmai munkák 

díja összesen: 

  6.210.000.- 

 Előkészítő munkák, 

tartalomfejlesztés 

költsége összesen:  

  5.400.000.- 

 Tananyag 

előállításához 

kapcsolódó költség 

összesen: 

  50.000.- 

 Utazási és 

kommunikációs 

költség összesen: 

  400.000.- 

 Anyagköltség, kis 

értékű eszköz 

összesen: 

  600.000.- 

 Általános költség 

összesen: 

  13.203.327.- 

 A tevékenységek 

felelősei- szervezői: 

-Walterné, Müller Judit 

igazgatóhelyettes- összmúzeumi 

szintű koordináció 

-Tillai Gábor –

múzeumpedagógiai 

tevékenységek 

-Kőhalmi Andrea-

közönségkapcsolati 

tevékenységek 

-Nagy Erzsébet és Gál Éva- 

muzeológiai tevékenységek, ill. 

az EMMI rendelettel kapcsolatos 

összes tevékenységek 

működtetésének kidolgozása 

-Kőszegi Gábor – képzési 

tevékenységek 

  

 A tevékenység 

felelőseinek- 

szervezőinek 

arányosított 

bérköltsége összesen: 

  10.616.673.- 

 Mindösszesen:   36.480.000.- 
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2. melléklet:    2013. évre tervezett időszaki kiállítások naptára 

 

 

 
 

 

 

 

Helyszínek Január Febr Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szeptember Okt November December 

Modern Magyar 

Képtár  

Magyar Kerámia 2012   Szerep és 

gazdája – A 

POSZT-hoz 

kapcsolódva 

    Major Kamill 

festőművész 

kiállítása 

Japán viselet és 

iparművészet 

Múzeum Galéria Muzslai 

Kampis 

Margit 

munkássága 

Berkó Ferenc 

fotókiállítássa 

 Migration an der Donau - 

vándorkiállítás 

Megmentett 

örökség - 

vándorkiállítá

s 

Lakatos Artúr korai munkássága 

Természettudomány

i Kiállítás 

  Orchideák 

képeken, 

Marokkó 

Sokszínű 

természet - 

rovarok 

  Madarak A természet ízei 

Történeti Kiállítás   Pécs és Baranya a 

török korban 

Azok a 40-es évek ….  

Néprajzi Kiállítás Vallanak a 

söröskorsók 

A cigányság 

művészete 

reprezentációja 

Mindszenty emlékkiállítás Szerb ikonok 

Külső helyszínen „Migration im Donauraum” (Schwaben an der Donau) 

Szatmárnémeti, Arad,Temesvár,Resica, 

   „Schwaben an der 

Donau”     Újvidék 

  

Téli sportok anno …. 

ZSKN 

Kedves Kisnagysád  

Tudásközpont 

 

      Zsolnay Kerámia Kiállítás 

Gödöllő, Királyi Kastély 
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3. melléklet: A Janus Pannonius Múzeum szervezeti felépítése 2013 

 

 

Gyűjteményi Osztályok 

Természettudományi Osztály 
Osztályvezető, muzeológus, prepatátor, teremőr 

 

 

 

 
Régészeti Osztály 
Osztályvezető, régészek, restaurátorok, 

gyűjteménykezelő, rajzoló, adattáros 

Történeti Ösztály 
Osztályvezető, muzeológus, gyűjteménykezelő, 

restaurátor, takarító, teremőr 

Néprajzi Osztály 
Osztályvezető, muzeológus, gyűjteménykezelő, 

restaurátor, takarító, teremőr 

 

Művészettörténeti Osztály 
Osztvezető, muzeológusok,gyűjteménykezelők, 

restaurátorok, teremőrök takarítók,  

 

tterteremőrök, adattáros 

Műtárgyvédelmi felelős 

(kapcsolt munkakör) 

 

Múzeumigazgató-

helyettes 

Kommunikációs és 

Marketing Igazgatóság 
Titkárság 

 
közművelődési 

munkatársak,  

fotós/segédfotós,  

gépkocsivezető, 

takarító, udvaros, 

kézbesítő, portás 

Humánpolitikai 

referens 

Múzeumigazgató 

Gazdasági 

osztály 
számviteli előadó, 

pénzügyi előadó, 

pénztáros 

műszaki főelőadó, 

 

Gazdasági vezető 


