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Intézmény neve: Balatoni Múzeum 

Vezetője: Havasi Bálint igazgató 

Muzeális intézmény 

neve 

Szakmai 

besorolása 

Székhelye statisztikai létszám 

fő 

Balatoni Múzeum Területi 

Múzeum 

8360 Keszthely 

Múzeum u. 2. 

12 fő 

(közfoglalkoztatottak 

nélkül) 

Összesen: 12 fő 

BEVEZETÉS 

Feladatunk a 2019-es évben is az intézmény küldetésnyilatkozata szerint elkötelezettség a 

Balaton, a kultúraközvetítés (élethossziglan tanulás, múzeumpedagógia, nevelés), a helyi 

kultúra és identitás, valamint a fenntartható fejlődés mellett. 

Intézményünk számára az év legnagyobb kihívásait azok az Európai Uniós és hazai 

forrásokból finanszírozott projektek jelentik, melyek megvalósítási szakaszai az idei évben 

zárulnak. Kiemelt feladatként kezeljük ezeknek a projekteknek az összehangolt 

menedzselését és költséghatékony, minőségi megvalósítását.  

Az év folyamán 9 időszaki kiállítás kivitelezését és megnyitását terveztük. Kiállításaink az 

előző évek gyakorlatához igazodva több tudományterületet, témát ölelnek fel.  

Folytatódnak nagysikerű múzeumpedagógiai programjaink. A korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk a főbb ünnepkörökhöz, nemzeti 

ünnepeinkhez, országos programokhoz és helyi rendezvényekhez, állandó és időszaki 

kiállításainkhoz kapcsolódva.  

Idén a korábbi éveknél nagyobb hangsúlyt fektetünk a revíziós munkák folytatására, 

illetve a revíziós tervben ütemezett soros gyűjteményi revíziók megkezdésére. 

Fontosnak tartjuk a korábban megkezdett gyűjteményezési és kutatási projektek 

folytatását. Ezek közül kiemelkedik a Keszthely-Fenékpuszta kutatási projekt és pálos 

monostorok kutatási program, melyekben intézményünk az idei évben is aktívan szerepet 

vállal. 
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I. MÚZEUMI SZERVEZET 

 A területi múzeum kritériumainak megfelelően az intézménynek továbbra is biztosítania 

kell a heti 5 nap, a hétvégét is magába foglaló nyitvatartást. (Az intézmény részletes 

nyitvatartása a munkaterv későbbi fejezetében kerül ismertetésre.) 

Az intézmény szakai feladatait muzeológusai látják el. Az intézményben folyó szakmai 

munka irányítását Havasi Bálint igazgató, régész-muzeológus, geoinformatikus, arts & 

business menedzser végzi Németh Péter igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus, Haász 

Gabriella történész-muzeológus, Gyanó Szilvia  néprajzkutató-muzeológus és Klinger László 

régész segítségével. 

Az állományvédelmi és restaurálási feladatokat Jordán György restaurátor végzi. A 

gyűjtemény- és raktárkezelői feladatokat Kiss Viktor múzeumi informatikus, rendszergazda 

látja el, a kommunikációs és marketing feladatokért, rendezvényszervezésért Major Katalin 

művészettörténész, művelődésszervező felel. Továbbá egy fő múzeumi asszisztens (Samu 

Zoltán Tamás), egy fő portás / teremőr (Szabó Ferencné), egy fő portás /takarító (Kaszás 

Judit), egy fő pénztáros (Pozsgai Ildikó), és egy fő takarító (Takács Szilvia) dolgozik a 

múzeumban.  

A Balatoni Múzeum 2019-ben is részt vesz az országos közfoglalkoztatási programban. A 

Forum Hungaricum Korlátolt Felelősségű Nonprofit Társasággal együttműködve 2019-ben is 

folytatódik a múzeum gyűjteményeinek digitalizálása, és a Magyar Nemzeti Digitális 

Archívumba való feltöltése.  

II. A SZAKMAI MŰKÖDÉS ADATAI  

II.1. Gyűjteménygondozás 

  

Gyarapodás 2019. terv 

Folyamatban lévő feltárások száma (db)  2 

Szakleltárkönyvbe vett gyarapodás (db) 1200 

Képi ábrázolással ellátott leírókartonok gyarapodása 

(db) 

500 
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II.1.1.A gyarapodás és arányainak rövid értékelése 

  

A szakleltárkönyvbe vett gyarapodás a következő arányban oszlik majd meg: 

- Folytatódik a korábbi években begyűjtött tárgy- és dokumentum-együttesek leltározása a 

Történeti Dokumentációs Gyűjtemény, a Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Térkép- és 

Fotótár leltárkönyveibe (Haász Gabriella).  

- A Képzőművészeti és Kisgrafikai Gyűjteménybe ajándékozás vagy vásárlás útján kerülő 

alkotások leltározását Dr. Kostyál László művészettörténész végzi. 

- A Régészeti Gyűjteményben az idei évben is folytatódik a leltározatlan ásatási anyagok 

nyilvántartásba vétele. A leltározás elsősorban az Alsópáhok, benzinkút (KÖH 10390-69209 

– 463/2 hrsz.) és Kis-Balaton látogatóközpont (KÖH 10519-68859 – 0401/2 hrsz.) 

feltárásokon előkerült anyagot érinti.  (Havasi Bálint - Klinger László). 

- Folytatódik az elmúlt évben ajándékozás útján a Néprajzi Gyűjteménybe került tárgyak 

nyilvántartásba vétele (Gyanó Szilvia). 

 

II.1.2. Feltárások:   

A Balatoni Múzeum a 2019-es évben a következő ásatásokat tervezi: 

1. Tervásatások 

a. Vállus pálos monostor 

A 2016-ban megkezdett feltárás az idei év augusztusában is folytatódik a 

Göcseji Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti 

tanszékének valamint önkéntes közösségi régészek bevonásával. Terveink 

szerint az idei ásatási szezonban a templomhajó déli felének feltárását 

folytatjuk. 

b. Zalacsány Örvényes-hegy pálos monostor 

Az örvényeshegyi pálos monostor kutatása 2017-ben indult meg a már említett 

Göcseji Múzeummal és Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, valamint civil 

egyesületekkel együttműködve. Az előző évek roncsolásmentes kutatásaira 

alapozva az idei év októberében megkezdjük a lelőhely feltárását.  

2. Megelőző régészeti feltárás(ok) 

Beruházáshoz kapcsolódó nagy felületű régészeti feltárási feladat ellátásáról a 

a munkaterv megírásában időpontjában nincs tudomásunk. Amennyiben ilyen 
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típusú kihívások érik a múzeumot, akkor az(oka)t prioritásként kezelve 

erőforrásainkhoz mérten ellátjuk. 

3. Régészeti megfigyelések 

A 68/2018. számú (IV.9.) kormányrendelet alapján az intézmény 

folyamatosan végzi a gyűjtőterületén előírt régészeti megfigyeléseket. A 

lelőhelyeken végzett földmunkákhoz kapcsolódó régészeti megfigyelések 

száma nem tervezhető. Előzetes tudomásunk szerint a következő projektek 

kapcsán számolhatunk több napos régészeti megfigyeléssel: 

a. Keszthely-Fenékpuszta épületrekonstrukció 

b. Keszthely-Fenékpuszta 1 T-Mobile torony optikai ellátása  

c. Balatonberény Balatonberény, 6,9 MVA naperőmű 22 kV-os termelői 

vezetékének Zala megyei szakasza 

d. Keszthely-Sörház építése 

e. Alsópáhok, 463/2 hrsz ingatlanon közforgalmú üzemanyag- és LPG 

töltőállomás építése 

f. Kis-Balaton Látogatóközpont építése 

 

II.1.2. Gyarapítás, kiemelkedő darabok: 

 

Történeti Dokumentációs Gyűjtemény és Helytörténeti Gyűjtemény; Térképtár; 

Fotótár: Várható gyarapodás témái: balatoni fürdőélet; 20. századi család- és 

életmódtörténet; keszthelyi 19-20. századi városi élet és intézmények. 

Természettudományi Gyűjtemény: Az érkező tételeket fogadjuk. 

Régészeti Gyűjtemény: A 2019. évi feltárásokból származó leletmennyiség nem 

prognosztizálható.  Folytatódik a korábbi évek feltárásaiból származó leltározatlan ásatási 

anyagok nyilvántartásba vétele  

Néprajzi Gyűjtemény: 2019-ben elsősorban szőlészeti-borászati eszközökkel, illetve népi 

vallásossággal kapcsolatos anyaggal (szentképek, imakönyvek, apró vallásos tárgyak) 

tervezzük gyarapítani a Néprajzi Gyűjteményt. Előbbi témához kapcsolódóan a Balaton 

környéki pinceajtókról származó zárszerkezetek megvásárlására NKA-pályázatot adunk be, 

vallásos aprónyomtatványok pedig folyamatosan érkeznek ajándékként.  

Kisgrafikai Gyűjtemény: Folytatódik Poór Ferenc és családja ex libris gyűjteményének 

leltározása. 
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Képeslap Gyűjtemény: Az érkező tételeket fogadjuk.  

Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény: A gyarapítás e gyűjtemény esetében részben 

ajándékozás útján történik, részben pályázati támogatás révén (Nemzeti Kulturális Alap). A 

2019. évben is folyamatosan figyelemmel követjük az aktuális kiírásokat, és lehetőség szerint 

ezáltal is gyarapítjuk majd a Képzőművészeti Gyűjteményt. 

Adattár: Az érkező tételeket (gyűjtések, cikkek, előadások anyaga, forgatókönyvek, 

régészeti szakfelügyeleti jelentések stb.) fogadjuk.  

Digitális gyűjtemény: Folytatjuk a múzeumban található eredeti fotók, képeslapok, 

kisgrafikák (ex libris), térképek, helytörténeti dokumentumok digitalizálását. 

Könyvtár: A könyvtár éves gyarapodását az esetleges ajándékozások, a csereként érkező 

múzeumi kiadványok és az év folyamán lezajló könyvvásárlás biztosítja. 

II.1.3. Revízió 

  

Revíziózott gyűjtemények 2019. terv 

(revíziózandó 

tárgyak száma) 

A revízió 

státusza* 

Balatoni Múzeum     

Régészeti Gyűjtemény  21000 F 

Helytörténeti Gyűjtemény 5261 M 

Adattár  2743 M 

Könyvtár 20000 M 

 * B: befejezett, F: folyamatban, M: folyó évben megkezdve 

 

Az idei évben a következő gyűjtemények revízióját kezdjük meg:  helytörténet (Haász 

Gabriella), adattár (Major Katalin), könyvtár (Major Katalin). A régészeti gyűjtemény 

megkezdett revízióját ebben az évben is folytatjuk. (Klinger László, Havasi Bálint, Kiss 

Viktor) 
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II.1.4. Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése 

A Balatoni Múzeum raktárainak 2018-as ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a 

gyűjteményi tárgyak elhelyezését szolgáló helyiségek műtárgykörnyezete megfelelő, a 

preventív konzerválás feltételei- kisebb hiányosságok pótlásával - biztosítottak.  

A vizsgálat során mért adatok extrém eltéréseket nem mutattak. A gyűjteményi raktárak 

páratartalmát (légnedvesség) a gyűjteményekben rendszeresített páraelszívó illetve párásító 

berendezéssel szabályozzuk. A megfelelő hőmérsékletet a fűtőtestekre tavaly felszerelt 

termosztát szelep biztosítja. A kártevők által okozott biológiai (fizikai, kémiai) károsodás 

kivédésére a földszinti raktárak rovarhálóval lettek ellátva. Kivételt képeznek az 

iparművészeti és helytörténeti gyűjtemény raktár ablakai.  

A 2019 évi munkaterv tartalmazza ennek a hiányosságnak a folyamatos pótlását. Kritikai 

észrevétel érte a légszennyezettségnek kitett műtárgyak helyzetét. Itt elsősorban a régészeti 

raktár szabad, ajtóval nem rendelkező polcain lévő tárgyak vannak veszélyeztetett helyzetben 

az erős porterhelés miatt. A probléma mielőbbi (költséghatékony) megoldására több 

javaslatot tettünk. Az UV- és elektromágneses sugarakkal szembeni védekezést az ablakokra 

vasalt fóliával, sötétítő függönyökkel illetve helyenként fényszűrő reluxával oldottuk meg 

eddig.  

A fény mérésekor a luxmérő műtárgyvédelmi szempontból minden raktárban ideális 

értéket mutatott. A helyhiány miatt kialakult raktározási problémák, a túlzsúfoltság a néprajzi 

gyűjtemény emeleti és földszinti raktárát érintik leginkább. Az itt kialakult helyzetet az idén 

kialakítandó látványtárral lehet átmenetileg orvosolni.  

II.1.5. Megelőző műtárgyvédelem  

2019. évre tervezett munkálatok: 

- a képzőművészeti gyűjtemény átpakolása, zsúfoltság megszüntetése 

- a képzőművészeti  gyűjtemény  fényterhelésének csökkentése (függöny, UV fólia 

felrakása) 

- az alagsori helyiségek kipakolása, új polcok összeszerelése, a bővülő régészeti 

gyűjtemény elhelyezése 

- az iparművészeti gyűjtemény nyílászáróinak ellátása rovarhálóval 

II.1.6. Műtárgyvédelem – restaurálás   

A Balatoni Múzeumban a megelőző műtárgyvédelmi feladatokat Jordán György 

restaurátor végzi.  

Feladatai: 

- folyamatosan tisztítja, konzerválja az aktuális időszaki kiállítások tárgyi anyagát. 

- a veszélyeztetett műtárgyak kiemelése, állagmegóvása 

- régészeti fémtárgyak és kerámiák restaurálása 
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- megelőző műtárgyvédelem 

 

2019. évre tervezett restaurálási munkálatok: 

- Fenékpuszta 2018. évi ásatás leletei (régészet)  

- Néprajzi gyűjtemény tárgyai: készülő látványtárban kiállításra kerülő népművészeti 

tárgyak tisztítása-konzerválása, szükség esetén restaurálása 

- Keszthely -fenékpuszta Ku. 2008. évi ásatás fémleletei (régészet) 

- Zalaapáti avar lovas sír leleteinek restaurálása (régészet) 

 

Kiemelt, nagy értékű restaurálás pályázati segítséggel lehetséges. Az idei évben a Nemzeti 

Kulturális Alapnál támogatást igénylünk a történeti dokumentációs gyűjteményhez és a 

térképtárhoz tartozó dokumentumok restaurálására. 

 

II.2. A tudományos kutatás 

 

Havasi Bálint PHD tanulmányaihoz kapcsolódóan megkezdi a Keszthely környéki vaskori 

telepek leletanyagának feldolgozását, katalogizálását. A kutatást a korábbi évek 

nagyberuházásaihoz kapcsolódó feltárások során a Balatoni Múzeum régészeti 

gyűjteményébe került leletanyagban végzi. Folytatja a múzeum régészeti térinformatikai 

rendszerének építését. 

 

Haász Gabriella a múzeumtörténet (120 éves Balatoni Múzeum, Darnay Múzeum) 

kutatásával továbbra is foglalkozik, tudományos-ismeretterjesztő blog bejegyzéseket ír a 

múzeum honlapján elérhető blogba (3-5 db), illetve előadásokra készül. A Keszthely 

környéki történelmi emlékhelyek, emlékművek és temetők 2000-2017 között gyűjtött 

adatainak feldolgozását folytatja, dokumentáció készítésével és az új adatok, fotók pótlásával. 

A Keszthelyi Ipartestület történetéhez interjúkat készít városi és járási iparosokkal, egy 

tervezett ipartörténeti-várostörténeti kiadványsorozathoz.  

 

Gyanó Szilvia folytatja Zala megye népi vallásosságának és jeles napjainak vizsgálatát, 

valamint a Balaton néprajzi szempontú szőlészeti-borászati jelenkutatását. A 2020-ban nyíló 

néprajzi látványraktárhoz a Balaton és Zala megye népművészetét tanulmányozza. 

A kutatást a terepen kívül a saját gyűjteményeinkben és a környező múzeumokban végzi.  

 

Klinger László megkezdi a Keszthelyi-hegység régészetileg már kutatott középkori 

kővárainak építészeti-építéstörténeti vizsgálatát. Kiemelten kezelve a várak középkori 

faragott kőanyagát, ezek tudományos igényű felmérését és leírását, rekonstrukciók készítését. 
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A tudományos munkát a terepen kívül saját gyűjteményeinkben, illetve a Göcseji Múzeum 

gyűjteményeiben végzi. 

  

Tudományos munka mutatói 2019. terv 

Tudományos munkatársak száma (fő) 5 

A tudományos munkatársak által kivett összes 

kutatónap száma (nap) 

40 

A múzeum által kiadott önálló tudományos-

muzeológiai kiadványok (monográfia, tanulmánykötet, 

folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, 

évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven) 

1  

 

0 

A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb 

tudományos kiadványban megjelent tudományos 

könyvek, tanulmányok, közlemények, cikkek (db) 

(magyar | idegen nyelven) 

9 

 

0 

A munkatársak által tartott tudományos előadások, -

összeállított poszterek (db) (itthon | külföldön) 

9 1  

A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő 

kiadványok (db) (magyar | idegen nyelven) 

0 0 

A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb 

tudományos kiadványban megjelent ismeretterjesztő 

írások. (db) (magyar | idegen nyelven) 

0 0 

Kiállítási forgatókönyvek (állandó| időszaki) (db) 3  

Hazai tudományos programokban való részvétel /pl.: 

OTKA/ (programok száma) 

2  

Nemzetközi tudományos programokban való részvétel 

(programok száma) 

0 

Megszerzett tudományos fokozatok száma (db) 0 
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II.2.1. Kutatónapok: 

  

Havasi Bálint    10 nap 

Haász Gabriella 10 nap 

Gyanó Szilvia            10 nap 

Klinger László            10 nap 

  

II.2.2. Munkatársak által írandó tudományos és ismeretterjesztő publikációk: 

- Havasi Bálint régész, múzeumigazgató (1) tanulmányt ír a Zalai Múzeumok 2019-es 

24. számába a vállusi feltárásokhoz kapcsolódó közösségi feltárás gyakorlatáról; (2) 

Kelti/The Celts/Die Kelten 2019 nemzetközi konferenciára angol nyelvű posztert 

készít a Nyugat-Balaton környéki késő kelta szarvasáldozatokról; (3) tanulmány 

formájában megírja a Zalai Múzeumok 25. számába a “Késő La Téne 

szarvasáldozatok a Nyugat-Balaton” vidékén című munkáját. 

- Gyanó Szilvia néprajzkutatótól várhatóan 2 db tudományos publikáció jelenik meg 

2019-ben: (1)  a makói József Attila Múzeum évkönyvében: Mária születésnapja 

Kiskanizsán. Adalékok Kisasszony napi-vallásos népszokásainkhoz c., (2) Zalai 

Múzeumban: Kisasszony napja(i) Kiskanizsán. Adalékok Zala megye népi 

vallásosságához c. Továbbá online felületeken (múzeum honlapja,blogja, Facebook 

oldala) elsősorban farsang, húsvét és karácsony ünnepkörökhöz kapcsolódóan 

jelennek majd meg ismeretterjesztő írások (15 db). Közben dolgozik további, a 

következő években megjelenő publikációkon is. (“Komplex szőlészeti-borászati 

családi gazdaságok a Balaton környékén a 21. sz. elején”), szerkeszti és előszót ír 

Bereczky Csaba pásztorfaragásokról szóló könyvéhez. A 2020-ban megnyíló néprajzi 

látványraktárhoz készülő katalógushoz is végez 2019-ben anyaggyűjtést.   

- Haász Gabriella történész várhatóan 3 db tudományos publikáció megjelentetését 

tervezi 2019-ben. (1) A sümegi Darnay Múzem kéziratgyűjteménye. (Balatoni 

Múzeumi Füzetek, 12.). A 2019 nyarán, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

megjelenő kötet Zala megye első múzeumának, az 1876-ban létrehozott sümegi 

Darnay Múzeumnak vidéki viszonylatban egyedülálló kéziratgyűjteményét dolgozza 

fel. A múzeumalapító Darnay Kálmán eredeti dokumentumokat szerzett a magyar 

történelem-kultúrtörténet múltjának és jelenének kiemelkedő személyiségeitől: 



 

11 

 

államférfiaktól, egyházfiaktól, tudósoktól, művészektől. Helyet adott azonban a 

régióból bekerült családi és intézményi levéltáraknak, irategyütteseknek is. A több 

ezer tételes gyűjtemény a tudományos közvélemény szerint elpusztult a II. 

világháborúban. Valójában csak az 1937-ben szétválasztott múzeumi anyag 

Keszthelyre szállított osztályait érte szerencsétlenség. A Sümegen maradt kézirattár 

átvészelte a háborút, de 1945 után sok anyagot vittek el belőle más múzeumokba, 

levéltárakba. Haász Gabriella egy 1937-es leltár szerint rekonstruálja és mutatja be az 

egykor volt kéziratgyűjteményt. Áttekinti a több évtizedig tartó gyűjtés kiemelkedő 

szerzeményeit és a Sümegen létrehozott kiállításokat, a sajtóban megjelent 

beszámolók felidézésével. A kézirattár 1945 utáni sorsát is követi. A tanulmány CD 

melléklete tartalmazza a kézirattár 1937-es állapotát rögzítő leltárát, az iratok 

jelenlegi őrzési helyével.  (2) Haász Gabriella tanulmányt ír továbbá “Gyűjtemények a 

Balatonkultusz jegyében. 120 éves a keszthelyi Balatoni Múzeum” címmel (Cikk a 

Zalai Múzeum kötet számára, várható megjelenés: 2019. ősz) A tanulmány 

kiindulópontja, hogy a Balatoni Múzeum 2018-ban ünnepelte alapításának 120. 

évfordulóját. 1898-ban hozták létre keszthelyi polgárok, tisztviselők a Balatoni 

Múzeum-Egyesületet, amelyből a mai intézmény kinőtt. Az első szakosztályok, a 

régiséggyűjtemény, a természetrajzi gyűjtemény és a tájrajzi osztály élére múzeumi 

őrök, lelkes helyi amatőrök kerültek, akik egyből nekiláttak a gyűjtőmunkának. 

Néhány évvel később a néprajzi tárgyak gyűjtése és a könyvtár gyarapítása is 

elkezdődött. Mindezeket leltárkönyvekbe is felvették, amelyek egy része máig 

megvan. Követhető bennük az első muzeológusok munkája, a tárgyi anyag 

összetétele. A leltárkönyvek alapján a cikk írója bemutatja, mi mindent gyűjtöttek a 

Balaton tóról és környékéről, a különböző tudományágak eredményeit felhasználva. 

Bemutatja továbbá, hogy a tó növekvő korabeli népszerűsége, a  Balaton-kultusz és a 

kibontakozó idegenforgalom hogyan befolyásolta a múzeum gyarapodását. (3) A 

hősök emlékezete” címmel még 2015-ben írt tanulmány “A balatoni csata” c. 

konferencia tanulmánykötetben, várhatóan 2019. második felében jelenik meg. . 

- Klinger László régész a Rezi vár és Tátika vár faragott kőanyagának tudományos 

igényű feldolgozását végzi, a Lapidarium hungaricum irányelveinek megfelelően. A 

tervek szerint megtörténik valamennyi a Balatoni Múzeum és a Göcseji Múzeum 

gyűjteményeiben, raktáraiban, illetve külső helyszíneken lévő, a nevezett várakhoz 

kapcsolható kőfaragvány felmérése, dokumentálása, elméleti, rajzi rekonstrukciók 

készítése, történeti, művészettörténetei párhuzamok felvázolása. Klinger László 2019. 
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évi publikációs témája a keszthelyi ferences templomban az alapító Lackfi nádor 

temetkezésének és sírjának kutatása, korábbi ásatási dokumentációk, írott források, 

jelentések felhasználásával, a templom 1896-os átépítésére vonatkozó adatok, 

források összegyűjtése. További publikációs témája a pálos kolostor feltárások 

faragott kőanyagának felmérése. 

- Samu Zoltán Tamás múzeumi asszisztens kutatási témái: (1) A növényzettel, 

élőhelyekkel és a hagyományos tájhasználattal kapcsolatos ökológiai emlékezet és 

hagyományos ökológiai tudás kutatása a Kárpát-medence magyar nyelvterületein. A 

kutatás elsősorban a tájjal, növényzettel, élőhelyekkel és a hagyományos 

tájhasználattal kapcsolatos hagyományos ökológiai tudásra összpontosul. 

Párhuzamosan vegetációtudományi, tájtörténeti és ökológiai antropológiai módszerek 

elemzése. (2) Fás legelő és legelőerdő képét tudatosan alakító tevékenységek, a 

legeltetett erdők, fás legelők jellemző állományképének, a fás legelők, legelőerdők 

jelenlegi elterjedésének vizsgálata. (3) Intézményi herbárium-gyűjtemények általános 

vizsgálata. Kutatási és felépítési minták kutatása és fejlesztése. (4) Etnobotanikai 

kutatásokhoz kapcsolódó néprajzi hagyaték vizsgálata, kutatása, gyűjtése és 

értékelése. 

 

Szakmai és ismeretterjesztő előadások: 

Havasi Bálint  

1. angol nyelvű poszter készít a Kelti/The Celts/Die Kelten 2019 című Szlovákiában 

megrendezésre kerülő konferenciára; 

2. előadást tart A CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK – AKTÍV KÖZÖSSÉGI 

SZEREPVÁLLALÁS PROJEKT (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) TOP „jó 

gyakorlatok” – a „helyi identitás és kohézió erősítése” projekt keretében Vállus pálos 

monostorának közösségi múltfeltárása címmel; 

3. a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának meghívására előadást tart “a Balatoni 

Múzeum kulturális marketingje” témakörében; 

4. a megyei közgyűjteményi napon “Keszthely-Fenékpuszta a koravaskor időszakában” 

címmel tart előadást; 

5. Zalacsány-Örvényes hegyen a pálos nap keretében Simmer Lívia régésszel tart közös 

előadást pálos kutatások témakörében 
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Gyanó Szilvia 

1. előadást tart a zalaegerszegi Közgyűjteményi konferencián, 

2. előadást tart Makón, az országos néprajzos találkozón  

3. ismeretterjesztő előadásokat tart az ünnepkörökről és a borkultúráról 

4. kiállításokat nyit meg Keszthelyen és más településeken (várhatóan 10 db) 

 

Haász Gabriella:  

1. tudományos, ismeretterjesztő előadásokat tart, köztük a 2019. őszi Közgyűjteményi 

konferencián Zalaegerszegen, múzeumtörténet témában 

 

Németh Péter: 

1. tudományos, ismeretterjesztő előadásokat tart a Közgyűjteményi konferencián 

Zalaegerszegen, Környezetvédelem és kiállításépítés témakörben 

 

 

Kiállítási forgatókönyvek: 

Gyanó Szilvia: Tavaszi Népművészeti Tárlat időszaki kiállításának forgatókönyvét 

elkészíti, valamint dolgozik egy Szent Helyek Zalában c. jövőben megrendezendő nagyobb 

tárlaton. 

Havasi Bálint: Dr. Heinrich Tamáska Orsolyával közösen megírja a Castrum Virtuale 

című kiállítás forgatókönyvét.  

II.2.3. Hazai és nemzetközi tudományos programokban való részvétel 

Havasi Bálint részt vesz és poszter készít a Kelti/The Celts/Die Kelten 2019 című 

Szlovákiában megrendezésre kerülő konferenciára.  

Németh Péter: Mindig változó helyszínen részt vesz az Országos Múzeumpedagógiai 

Konferencián; részt vesz az évenként megrendezésre kerülő Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitón. 

Gyanó Szilvia: Csongrádon néprajzi gyűjtőtáborban vesz részt a szervezők meghívására. 

Az évenként megrendezett országos néprajzos továbbképzésen 2019-ben is vesz részt. 

Haász Gabriella részt vesz a Magyar Múzeumi Történész Társulat 2019. évi 

konferenciáján és továbbképzésén (Békéscsaba).  

Klinger László régész 2019-ben rész vesz a Castrum Bene Egyesület évente 

megrendezésre kerülő vándorgyűlésén, melynek helyszíne idén Vác lesz. A részvétel célja, 
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hogy az elhangzó előadások révén a középkoros szakirányú régész első kézből értesüljön az 

új kutatási, szakmai eredményekről. A rendezvény továbbá jó lehetőség a kollégákkal való 

kötetlen eszmecserére, kapcsolatépítésre. A régész 2019. évben részt vesz a Pulszky társaság 

tematikus- rendezvényein szakmai továbbképzés, kapcsolatépítés céljából. Havasi Bálinttal 

együttműködve 2019. évben a megyei múzeumi fémkeresős csoportokkal, a közösségi 

régészet keretein belül szakmai programok összeállítását, lebonyolítását tervezi. 

II.3. A látogatók magas színvonalú kiszolgálása, a gyűjtemények hozzáférhetősége és 

társadalmi hasznosulása (infrastruktúra, információ–PR, múzeumi közművelődés és 

múzeumpedagógia) 

II.3.1. Nyitva tartás, belépőjegyek

Január - Június 23 

Vasárnap - Hétfő: Zárva 

Kedd – Szombat: 9.00-17.00 óra 

Június 24 - Augusztus 25 

Hétfő – Vasárnap: 9.30-17.30 óra 

Nincs szünnap 

Augusztus 26 - December 

Vasárnap - Hétfő: Zárva 

Kedd – Szombat: 9.00-17.00 óra 

Előzetes bejelentkezés esetén csoportokat a hét minden napján fogadunk. 

Bejelentkezés a +36 83 312 351-es telefonszámon. 

Belépőjegy árak: 

● Felnőtt: 900,-Ft/fő

● Diák, nyugdíjas (65 év alatt): 450,-Ft/fő

● Csoportos felnőtt: 700,-Ft/fő (minimum 8 fő)

● Családi (min. két 18 év alatti közeli hozzátartozóját kísérő max. két fő): 450 Ft/fő

● Tárlatvezetés diákcsoportoknak: 2.700,-Ft /csoport

● Tárlatvezetés felnőtt csoportoknak: 5.000 Ft / csoport
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● Tárlatvezetés idegen nyelven: 6.500 Ft / csoport

II.3.2. Infrastruktúra

A szükséges karbantartásokon túl komolyabb fejlesztésre, az épület belső átalakítására is 

sor kerül 2019-ben két sikeres pályázatnak köszönhetően: A Balatoni Múzeum az EFOP-

4.1.9-16-2017-00052 kódszámú, “A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat keretében múzeumpedagógiai 

foglalkozások megtartására is alkalmas, nyilvánosan látogatható néprajzi tanulmánytárat 

(látványtár) alakít ki. A 75 m2-es északi belső udvart üvegtetővel fedjük le, az udvar körüli 

nyílászárók megbontásával egy viszonylag egybefolyó teret kapunk, amelyben a néprajzi 

raktárból egy-egy látványos tárgysorozatot mutatunk be, és egy közösségi, tanuló- és 

kutatóteret is kialakítunk. Az új térbe galériát is beépítünk, úgy, hogy összeköttetésben 

legyen az emeleti díszteremmel.  

A „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés” 

(GINOP-7.1.9-17) elnevezésű, Keszthely Város Önkormányzata által benyújtott pályázat 

révén egy egyedi tervezésű, interaktív játéktér létesül az épület alagsorában, melyhez külön 

közlekedési útvonal kerül kialakításra. A fejlesztés során nyílászárócsere, épületrész felújítás 

(festés) és épületrész átalakítás is történik. Belsőépítészeti átalakítások eredményeként 

megújul a múzeum  fogadótere és a múzeumshop. 

A fentieken túl a GESZ-szel együttműködve az idei évben elvégezzük időszaki 

kiállítótermeink és vendégszobánk felújítását.   

II.3.3. A látogatószám teljesülése

Muzeális intézmény neve Tervezett 

látogatószám (fő) 

Ebből külföldi 

(becsült %) 

Balatoni Múzeum 25 000 5% 
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II.3.4. A látogatószám növekedését elősegítő új szolgáltatáscsomagok és 

készpénzkímélő eszközök bevezetése: 

  A Balatoni Múzeum a látogatószám szinten tartása és növelése érdekében folyamatos 

kapcsolatban áll a környék turisztikai szolgáltatóival, szobakiadóival, kulturális és oktatási 

intézményeivel: 

- A múzeum mintegy fél tucat szállodával és szobakiadóval áll szerződésben 

jegyértékesítés céljából; 

- Az oktatási intézmények számára speciális bérletkonstrukció került kidolgozásra, 

melyet látogatóink igényeinek megfelelően folyamatosan fejlesztünk;  

- A múzeum több helyi és országos kedvezménykártya programhoz csatlakozott és 

évente felülvizsgálva ad kedvezményeket partnereinek.  

- Helyi és országos szövetségekkel, turisztikai szolgáltatókkal együttműködve alakítunk 

ki egyedi konstrukciókat: 2019-ben célunk a Magyar Vitorlás Szövetséggel és a 

Balatoni Hajózási Zrt-vel való együttműködés kialakítása illetve folytatása.   

- Az intézmény 2006-óta évente több keszthelyi for- és nonprofit kulturális 

szolgáltatóval közösen szervezi meg a Múzeumok Éjszakája programot Keszthelyen. 

2019-ben célunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti 

Múzeumával közösen kialakított osztálykirándulókat megcélzó programcsomagok 

kialakítása.  

- 2017-ben telepítte az OTP káryaleolvasó terminálját a múzeum pénztárában. 

Látogatóink kérésére a Visa és Mastercard kártyák mellett a terminál SZÉP kártyával 

való fizetésre is alkalmas. Szolgáltatásaink körét 2019-ben - szintén látogatói 

visszajelzések alapján - az OTP online fizetési rendszerének kialakításával és egy 

modern webshoppal szeretnénk bővíteni.  

- Az EFOP-4.1.9-16-2017-00052 kódszámú, “A múzeumi és levéltári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat révén 

kialakítandó néprajzi látványtár nemcsak a nevelési és oktatási intézményekbe járó 

gyerekek-diákok számára, hanem a felnőtt, nyugdíjas korosztályt is bevonva 

lehetőség nyílik foglalkozások, kézműves műhelymunka sorozatok megvalósítására. 

- „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés” 

(GINOP-7.1.9-17) elnevezésű projekt keretében kialakítandó, interaktív 

kalandjátékkal a Balatoni Múzeum nemcsak látogatószám növekedést, hanem a 
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látogatói spektrum bővítését, új célcsoportok (14-18 éves korosztály; fiatal felnőtt 

korosztály) elérését is megcélozza 

 

A 2019-ben is zajló, EFOP-3.3.2-16-2016-00123 kódszámú, “Sokszínű múzeum - 

Múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása a Balatoni Múzeumban” elnevezésű 

pályázat fenntartási időszakának keretében idén mintegy 1515 óvodás és iskolás részvételével 

összesen 17 különböző típusú foglalkozás (kulturális óra, heti és havi szakkör, témahét, 

tábor) megtartására kerül sor.  

A Balatoni Múzeum 2019-ben is csatlakozik olyan országos programsorozatokhoz, mint a 

Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napjai. Előbbi esetében városi szintű 

együttműködés valósul meg az utóbbi években, s a Nemzeti Kulturális Alap támogatását is 

megpályázzuk. 

II.4. A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség 

  

Mutatók 2019. terv 

  száma (2018) növekmény 

Digitalizált 

objektumok 

összesen (db) 

486 oldal hely- és 

egyháztörténeti jellegű 

szöveges dokumentum; 

2833 db digitalizált kép a 

múzeum fotótárából; 657 

videó a Keszthelyi 

Televízió archívumából, 

valamint 14 db  3D 

tartalom a régészeti 

gyűjtemény tárgyi 

anyagából.  

100 db, néprajzi látványtárba 

kerülő népművészeti tárgy; 250 db 

helytörténeti dokumentum és 

térkép, valamint 150 oldalnyi  

szöveges dokumentum; 1450 db 

kép a múzeum fotótárából és 

diagyűjteményéből;  12 db 3D 

modell, elsősorban a néprajzi és 

régészeti gyűjtemények anyagából;  

115, a Keszthelyi Televízió 

archívumából digitalizált videó.  
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A digitalizálás egy része továbbra is az éppen aktuális igények (időszaki kiállítások 

igényei szerinti digitalizálás, kutatók kiszolgálása, muzeológusok igényei) szerint folyik 

majd.  

A Forum Hungaricum Korlátolt Felelősségű Nonprofit Társasággal együttműködve 

folytatódnak a kimagasló történeti és művészi értékű fotógyűjtemény digitalizálási 

munkálatai. A 2018--ban digitalizálásra nem került negatív képek, diák szkennelve, leíró 

adatokkal ellátva kerülnek feltöltésre.   

Folytatjuk a hasonló – elsősorban helytörténeti - jelentőségű, a kép, illetve könyv 

tulajdonosai által digitalizálásra, közzétételre rendelkezésünkre bocsátott, a múzeumba 

fizikailag be nem kerülő fényképek, valamint szövegek szkennelését is.  

Az előző·évben elkezdődött a Keszthelyi Televízió rendszerváltoztatás időszakából 

származó, leginkább közérdeklődésre számot tartó filmanyagainak feldolgozása, jelen 

tárgyidőszakban folytatjuk ezen filmek digitalizálását.  

Emellett folytatódik a múzeum helytörténeti, régészeti, néprajzi anyagainak 3D-s 

digitalizálása is.  

100 db néprajzi látványtárba kerülő népművészeti tárgyról készül digitális felvétel, melyek 

először helyben elhelyezett eszközökön lesznek tanulmányozhatók, majd a későbbiekben a 

világhálón is elérhetővé válnak.  

A www.balatonimuzeum.hu oldalon keresztül elérhető az intézmény digitalizált képeslap- 

és fotótára, valamint kisgrafikai gyűjteménye, összesen körülbelül 76500 tétellel. A mintegy 

30.000 darabos képeslapgyűjtemény teljes anyaga digitalizálásra került. Emellett 

megtekinthető a fotótár kb. 40 000 és a kisgrafikai gyűjtemény több ezer tétele is. 

A Museumap oldalon jelenleg gyűjteményeink 127 kiemelkedő, közérdeklődésre számot 

tartó darabja tekinthető meg, elsősorban a régészeti- és képeslapgyűjteményből. 

 

II.5. Kutatószolgálat 

  

Mutató 2019. terv 

Kutatók száma (fő) 42 

Kutatási alkalmak száma 55 

http://www.balatonimuzeum.hu/
http://www.museumap.hu/bm
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A tervezés alapjául a tavalyi adatok szolgálnak. 

  

A kutatószolgálat 2019-ben is a megszokott rendszerben, előzetes bejelentkezés és 

engedélykérés alapján történik, a kutatási szabályzatnak megfelelően.  

A látványtár kialakítása miatt a néprajzi gyűjtemény a visszajáró kutatókat fogadja, új 

kutatási kéréseket csak korlátozottan tud teljesíteni. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben 

is folytatódik a múzeummal szoros kapcsolatot ápoló népzenei és néptánc csoportoknak 

tanácsadás, betekintés nyújtása a gyűjteménybe, fellépési lehetőség megnyitókon, 

rendezvényeken.  

Keszthelyi Alkotóház és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak, 

népművészeinek a Néprajzi Gyűjtemény anyagából vállaljuk bemutatók tartását, 

kézműveseknek lehetőséget biztosítunk népművészeti tárgyak tanulmányozására - egyénileg 

és csoportosan is. Nyári alkotótábort fogadunk a néprajzi gyűjteményben.  

A Balatoni Múzeum folyamatosan jelen van a világhálón és a közösségi médiában, mely a 

helyi közösségek vagy egyéni érdeklődők számára teszi közkinccsé a múzeumban őrzött 

tárgyi és szellemi értékeket.  

 

 II.6. Múzeumi könyvtár 

  

Mutató 2019. terv 

Referensz-tájékoztatások száma (személyes, tel., e-

mail stb.) 

150 

Helyben használt könyvek, folyóiratok száma 180 

Kölcsönzött könyvek száma - 

  

A könyvtárosi feladatokat Major Katalin látja el egyéb feladatai mellett. A legtöbb 

hozzánk érkező kutató igénybe veszi könyvtárunkat és/vagy adattárunkat. A könyveket és 

dokumentumokat kizárólag helyben olvasásra adjuk kézbe. 
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III. HOZZÁFÉRÉS ÉS KOMPLEXITÁS

III.1. Kiállítások 

III.1.1 Állandó kiállítások látogatószáma

Kiállítás címe 2019. terv 

Aranyhíd - Fejezetek a Balaton életéből 24 000 

Halápy János emlékszoba 14000 

Kőtár 14000 

III.1.2. Új időszaki kiállítások látogatószáma

Kiállítás címe Időpont 2019. terv 

Farsang - „Ó részegesek, oh torkosok, oh ti 

fassangosok ...” - Az „ördög innepe” a Dél-

Dunántúlon és Zalában 

 2019. február 2. - 

2019. március 20. 

 2000 

Csiszár Elek festőművész életmű kiállítása 2019. március 9. - 

2019. május 12. 

2000 

Tavaszi Népművészeti Tárlat 2019. április 6. - 2019. 

április 27 

2500 

Mészöly Laura festőművész kiállítása 2019. május 4. - 2019. 

július 4. 

3000 
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Mindig nyíló virágok - Zsolnay Teréz és Júlia népi 

textilgyűjteménye 

2019. június 1- 2019. 

augusztus 31. 

9300 

Planetária - – A Savaria Múzeum vándorkiállítása 2019. május 25 - 2019. 

december 31. 

9300 

Pelso XII. - Országos Kerámia és Textil Biennalé 2019. július 13 - 2019. 

augusztus 31. 

7200 

“Castrum Virtuale - Vissza a jövőbe” Időutazás a 

Keszthely-fenékpusztai erődben” 

2019. szeptember 14 - 

2019. december 31.  

3400 

A Magyar Festészet Napja alkalmából: 

IX. MŰSZAK / Kulturális Piknik kiállítása

2019. október 19 - 

2019. december 31. 

1500 

A Balatoni Múzeum külső helyszínen rendezendő, saját gyűjteményét bemutató 

időszaki kiállításai: 

Időszaki kiállítás: 

Kiállítás címe Helyszín Időpont 2019. terv 

Castrum Virtuale. 

Rekonstruktion eines 

spätantiken Fundorts am 

Plattensee 

Universität 

Heidelberg 

2019. április 26- 

2019. június 30. 

Állandó kiállítások: 

Kiállítás címe Helyszín Időpont 2019. terv 

Da Bibere tematikus borászati 

és gasztronómiai kiállítás 

Vonyarcvashegy 2019. év 12000 



 

22 

 

Gyenesdiási avar történeti 

kiállítás 

Gyenesdiás 2019. év 6000 

Gyenesdiás évezredei Gyenesdiás 2019. év 6000 

Szigligeti helytörténeti kiállítás Szigliget 2019.év 7500 

Római katona sírja Hévíz 2019.év 2200 

Gyenesdiás néprajzi kincsei Gyenesdiás 2019.év 1500 

Hévíz évezredei Hévíz 2019.év 3500 

A Hévizi-tó római kori 

fürdőjének emlékei 

Héviz 2019.év 1800 

 

III.1.3. Kapcsolódás az országos kiállítási programokhoz 

  

A Balatoni Múzeum 2019-ben is csatlakozni kíván a Kulturális Örökség Napjai, 

Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Magyar Tudomány Napja, Magyar 

Költészet Napja, Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozatokhoz. 

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagjaként részt vesz 2019-ben egy országos 

közös vándorkiállítás előkészítésében.  

III.2. Közművelődési tevékenység 

  

Mutatók 2019. terv 

Tárlatvezetések száma (alkalom) 50 

Szakvezetések száma (alkalom) 15 
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Tanulmánytári/látványtári vezetések száma 

(alkalom) | látogatószám (fő) 

 0  0 

Szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött 

vezetések száma (alkalom) 

30 

Idegen nyelvű vezetések (alkalom) 10 

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma 155  

Múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevőinek 

száma 

3100  

Diákok részére tartott egyéb rendezvények (kérjük 

megnevezni) száma: Keszthelyi kalandozások - 

Kerékpáros városismereti vetélkedő; diáktáborok 

(7); családi napok (farsangi, húsvéti, őszbúcsúztató, 

karácsonyi); Márciusi Ifjak; Mesterségek Napja 

14 

Diákok részére tartott egyéb rendezvények 

résztvevőinek száma 

14x (átlag)50 = 700 

  

A tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is szeretnénk népszerűsíteni és minél több iskolának 

ajánlani múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. 

Foglalkozásaink a következők: 

- Márciusi Ifjak 

- Mesélő Balatoni Múzeum 

- Fürdőélet a Balatonon (általános iskolás korosztály) / Fürdőhelyi szokások egykor és 

ma (középiskolás korosztály) 

- Titkok a föld mélyén 

- Középkor, hatalom, Balaton 

- Balatoni (h)őskor 

- Környező világ megismerése 

- A mi Balatonunk 

- Balatoni élet a dédinél 
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- A Balaton vidéke és népe 

- Az írás története 

- Balaton Flóra és Fauna 

- Várak a Balaton körül (általános iskolás korosztály) / Vár állott…. - Erődítések a 

Balaton környékén (középiskolás korosztály) 

 

Tervezett egyéb rendezvényeink 2019-ben: 

- Múzeumpedagógiai évnyitó 

- Óvodapedagógusok Teréz-napi találkozója  

 

III.3. Hazai és nemzetközi pályázatok 

A 2019-as évben a következő pályázatok megvalósítása történik meg a Balatoni 

Múzeumban: 

- „Balatoni kincsestár”  (EFOP-4.1.9-16-2017-00052) 

A Balatoni Múzeum az EFOP-4.1.9-16-2017-00052 kódszámú, ’A múzeumi és levéltári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései’ című pályázat keretében 

múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására is alkalmas, nyilvánosan látogatható néprajzi 

tanulmánytárat (látványtár) alakít ki. A pályázat megvalósítási időszaka 2018.03.01-

2020.02.28. Elnyert támogatás: 60.000.000 Ft 

- “A sokszínű múzeum” (EFOP-3.3.2-16-2016-00123) 

Az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázati 

konstrukcióban a Balatoni Múzeum 25 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A 

sokszínű múzeum című projekt megvalósítási időszakában 2018. március 01 - 2019. 

augusztus 31. között összesen 155 alkalommal 2400 résztvevőnek tart múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat a Balatoni Múzeum szakember gárdája. 

- „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés” 

(GINOP-7.1.9-17) 

 Keszthely Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Festetics örökség 

bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztésre. Ennek révén 

a Balatoni Múzeumban egy egyedi tervezésű, interaktív játéktér kerül kialakításra. A 
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fejlesztés során épületrész átalakítás, nyílászárók felújítása, megközelítési útvonal kialakítása 

is megvalósul. Belsőépítészeti átalakítások eredményeként megújul a múzeum  fogadótere és 

a múzeumshop. A frontszemélyzet részére formaruhák készülnek. A látogatók tájékoztatását 

új technikai eszközök segítik (síkképernyős televízió). A múzeum külső környezetében, az új 

turisztikai attrakció megközelítését könnyítő, és a múzeum szolgáltatásait (kiállítások, 

programok) népszerűsítő reklámtáblák kerülnek kihelyezésre. A fejlesztés célja röviden 

összefoglalva az, hogy a múzeum bekapcsolódjon a Festetics örökségre épülő, komplex 

turisztikai hálózatba, bővítse turisztikai kínálatát, s új célcsoportokat érjen el.  

A járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatása keretében az intézmény a Balatoni Múzeum honlapjának fejlesztésére 2018-

ban 3,4 millió forint támogatásban részesült. A projekt megvalósításának határideje: 

2019.12.31. A projekt célja a jelenlegi Joomla alapú rendszer tartalomkezelő rendszer 

cseréje WordPress alapú CMS rendszerre, a jelenlegi honlap egyes tartalmi elemeinek 

megőrzésével, valamint fejlesztésével, továbbá új funkciók bevezetésével (blog, webshop, 

instagram integráció, jelentkezési és regisztrációs űrlapok) reszponzív, akadálymentes, 2011. 

évi CXII törvény előírásainak megfelelő új weboldal felépítése. 

 

A 2019-es évben tervezünk beadni pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz: 

- Műtárgy szerzeményezés témában  

- Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása témában  

- Állományvédelem, restaurálás témában 

- Múzeumi műtárgyak szerzeményezése témában 

 

IV. OTTHONOSSÁG 

 

A Balatoni Múzeumban mindent megteszünk azért, hogy a hozzánk látogatók minél 

szélesebb rétege otthonosan érezze magát intézményünkben.  A múzeum előtti játszótér, az 

intézmény több pontján kialakított pihenő pontok, babzsákok, a ruhatár továbbá a játékos 

múzeum interaktív eszközei, az állandó kiállítás és kőtár többnyelvű multivisual guide-ja 

mind ezt a célt szolgálják.  
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Fokozottan figyelünk fogyatékkal élő látogatóink igényeire. A múzeum előtt 

mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló, az épületen belül akadálymentesített 

kiállítóterek várják a hozzánk érkezőket.  

2019-ben a GINOP-7.1.9-17 projekt keretében új múzeumi fogadótér, múzeumi bolt és az 

épület déli oldalán új látogatói útvonal kerül kialakításra.  

V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TÖBBLETFELADATOK TELJESÜLÉSE 

Az év közben adódó többletfeladatok nem tervezhetőek. A Balatoni Múzeum dolgozói a 

jövőben is megtesznek mindent a sikeres működés, a minőségi szakmai munka, a színvonalas 

programok, és a változatos időszaki kiállítások megvalósítása érdekében. 

VI. ÖNÉRTÉKELÉS

VI.1. Gazdaságosság 

Az év során a költséghatékonyságot és gazdaságosságot maximálisan szem előtt tartva 

működünk, az elfogadott 2019. évi költségvetés alapján. 

VI.2. Hatékonyság 

A hatékonyságot a kis létszámú kollektíva sokoldalú feladatmegoldó képessége, az 

összehangolt team munka biztosítja a jövőben is. Célunk emellett olyan együttműködő 

partnerek keresése, akik segítik munkánkat. Fenntartjuk és ápoljuk a városi civil 

szervezetekkel kialakított kapcsolatainkat. 

A város kulturális és idegenforgalmi intézményeivel is folyamatosan együttműködünk, 

közös célunk Keszthely kulturális és turisztikai súlyának növelése, hírnevének öregbítése. 

VI.3. Eredményesség 
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A Balatoni Múzeum dolgozói 2019-ben is mindent megtesznek azért, hogy sikeres 

rendezvényeket bonyolítsanak le, pályázzanak és szponzorokat, együttműködő partnereket 

szerezzenek munkájukhoz. A közgyűjteményi, szakmai feladatokat a legjobb tudásuk szerint 

látják el, gyarapítják, őrzik és óvják a gyűjtemény darabjait. 

  

Keszthely, 2019. április 5. 

 

 

  

………………………………... 

Havasi Bálint 

igazgató 

 

 

 




