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SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ

Humánerőforrás fejlesztés terén a Soproni Múzeum 2017-ben 49 fő összelétszámmal, 23 fő
szakmai munkakörben fogallkoztatott munkatárssal működik. A 2017. évi terv 1 fő régész
munkakörben foglalkoztatott muzeológus alkalmazása.
A gyűjteményi/szakmai munkában az örökségvédelem által előírt ütemben végezzük a régészeti
megfigyeléseket illetve a próba- és megelőző feltárásokat. A feldolgozás területén elsősorban a
régészeti anyag leltározásának elmaradását kell pótolni. A szekrénykataszteri nyilvántartásba
vétel el kell hogy érje a 30000 tételt. Ugyancsak szekrénykataszteri leltárba vesszük a
helytörténeti gyűjteményben található Thier-anyagot (100 doboz). A gyűjtemény terv része a
Storno archívum kataszteri rendjének kialakítása is.
A digitalizásálás terén tervezzük a helytörténeti dokumentum gyűjtmemény (színlapok) és a
néprajzi adattár digitalizált állományának revízióját, illetve nyilvánossá tételét (a honlapon
elérhető gyűjteményi adatbázisok között). A néprajzi tárgygyűjtemény tervezett feladata: 2000
tétel digitálizálása.
A 2017. év egyik legfontosabb feladata a múzeum új állandó kiállításainak előkészítése.
Elkészül a Lenck-villába tervezett néprajzi kiállítás teljes forgatókönyve, részletes kiviteli tervei
(installáció, digitális tartalmak, belsőépítészet tervei). Határidő: 2017. március 31. A
Múzeumnegyed kiállítási szinopszisa 2017. A részletes kiállítási forgatókönyvek (19. sz-i
lakások, Sopron és a korona c. munkacímmel) elkészítési határideje: 2017. június.
Az időszakos kiállítások között 2017. év folyamán folytatódik a Fabricius Galéria egyéni
kamarakiállítás-sorozata:
• Január 13. – február 12. Lendvai Péter iparművész
• Március: Takáts Márton grafikusművész
• Április: Elekes Károly festőművész
• Május: Baksai József festőművész
• Június: Ottó László festőművész
• Június 24. – augusztus ifj. Szlávics László szobrászművész
• Szeptember: Giczy János festőművész
• Október: Fejér Zoltán festőművész
• November-december: Krajcsovics Éva festőművész
A Lábasházban
• 2017. január – Élő múlt. Szerelemből Auswitzba. Fotókiállítás
• 2017 márciusában BAROKK TÉMÁK a SM 150. évfordulós kiállítása
• 2017. június – Országos Érembiennaéle
A tudományos kutatás terén cél a tudományos munkakörben foglalkoztatottak publikációinak
az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) rendszerében történő feltöltése. A Múzeumban
kutatónap a fenntartó állásfoglalása alapján nem adható ki. A múzeum önálló, illetve más
intézménnyel közös publikációs tevékenysége: a SM 150. évfordulója alkalmából kiadandó
katalógusalbum, illetve a Soproni Szemle 2017.4. múzeumi számának szerkesztése, a
tanulmányok elkészítése.
Közönségszolgálat, múzeumpedagógia. A látogatószám tervezett alakulását befolyásolni fogja a
Múzeumnegyed-fejlesztés indulása. Várható ill. elképzelhető bizonyos kiállítások bezárása már a
2017. év folyamán. A kivitelezés ütemezéséről azonban egyelőre nincsenek információink. Az év

folyamán indítjuk a Macskakő gyermekmúzeum működését. Ennek szakmai programját az
idegenforgalmi szezon kezdetére dolgozzuk ki részletesen. 2017-ben is csatlakozunk a kiemelt
országos trendezvényekhez (KÖN, Múzeumok éjszakája stb.) és folytatjuk korábbi
programjainkat (gyermekprogramok, tárlatvezetések, előadások, múzeumi születésnapok stb.) A
tervezett jegybevételünk 59 millió forint, melyet negatív irányba befolyásolhat, ha a
Múzeumnegyed felújítása kapcsán kiállításokat időszakosan be kell zárnunk.

TÁBLÁZATOS ÖSSZEFOGLALÓ

I.

Szervezeti kérdések

(2017. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok
módosításai, stb.)
2016. tény
Engedélyezett összlétszám
(fő, töredék is lehet)
Ebből magasabb vezető
vagy vezető
(fő, töredék is lehet)
Ebből szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)
Ebből nem szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)

2017. terv

49

49

3

3

20 (ebből betöltetlen 1)

20

26

26

II.

Szakmai működés

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései
2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás

Régészeti és őslénytani feltárások száma és
alapterülete (db és nm)

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és
időtartama (kivéve régészeti és őslénytani
feltárások) (db és nap)
Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel,
db, példány, stb.)
Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel,
db, példány, stb.)

2016. tény
103 helyszín régészeti
megfigyelés,17 nap
próbafeltárás+megelőző
feltárás)
próbafeltárás 4 db,
316,88 m²
megfigyelés 19 db kb.
4600 m²
15+6

2017. terv
az
örökségvédelmi
hivatal előírása
alapján kb.
ugyanennyire
számítunk

56 tétel +
1228 db

Storno Műterem
anyaga (Nemes
A,-Kiss-L. M.)
220 (Kelemen)
300 (Osváth)

3189 db

6

200 (Bolodár)
300 (Kiss-L. M.)
400+ Storno
Műterem
Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak 20004 db
száma (tétel, db, példány, stb.)

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott
leírókartonok száma (db)
Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány,
stb.)

a)

58 (Kiss-L. M.)
3154

Storno Műterem
Sopron,
Krautacker
anyaga
Éremgyűjtemény

Gyarapodás és arányainak tervezése
Feladat
Felelős
brennbergbányai Zámbó
fegyverlelet
J.

b)

30000 db
(régészet)
500 tétel (képzőip.) (Gabrieli G.Zambo J.)
100 doboz –
Thier anyag (dr.
Kelemen I. Osváth Á.)
150 (Kiss-L. M.)

Határidő
2017.dec.15.

Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirányzott
feladatok

c)
Feladat
2016. évi régészeti
megfigyelésből előkerült
leletanyag elsődleges
feldolgozása
(csomagolása,Deák téri
ideiglenes raktárból való
elszállítás,megfelelő
elhelyezés,gyarapodási
naplóba kerülés )
Storno Műterem anyagának
leltározása és revíziója, (több
száz darab)
Storno Archívum
dokumentumainak kataszteri
rend kialakítása, 10 doboz
Feldolgozásra váró

Felelős
Zámbó
J.

Határidő
2017.dec.15.

Kiss
2017.okt.31.
Melinda,
Nemes
András
Kiss2017. dec. 15.
Lukács
Melinda
Kiss2017. dec. 15.

iparművészeti textilanyag
leltározása
A Storno-hagyaték eddig be
nem leltározott tárgyi
anyagának leltározása a Storno
Műteremben Nemes Andrással
közösen

Lukács
Melinda
KissLukács
Melinda

2017. dec. 15.

Restaurálás, műtárgyvédelem
Feladat
Felelős
Határidő
Lelőhely: Sopron, Várkerület, Mária szobor
Harasztovics 2017.dec.15.
(Ásatás: 2014. dec.- 2015. május)
V. – Oláh R.
A 2015-ben már elkezdett és 2016-ban folytatott
régészeti leletanyag kerámiatöredékeinek további
tisztítása, válogatása, ragasztása, valamint a
kerámiaedények restaurálásának folytatása
Sopron, Rákóczi u. 33-35.
Régészeti kerámiatárgyak restaurálása
Helytörténeti - és Iparművészeti Gyűjtemény:
1 db barnamázas szenteltvíztartó (kerámia)
restaurálása Lelt. szám: 2013.8.2
1 db zöldmázas füles pohár restaurálása Lelt.
szám: Ht.72.34.2
1 db mázas pohár restaurálása (a pohár füle
hiányzik) Lelt. szám: Ht.73.41.1
1 db kő angyalfej tisztítása Lelt. szám: 73.44.10.
Több részes tintatartó tisztítása Lelt. szám:
73.51.1.1 db meisseni porcelántál restaurálása (19.sz.)
Lelt. szám: 54.108.1.1
1 db holicsi kerámia tisztítása 54.109.1.
Több részes holicsi tintatartó tégely restaurálása
Lelt. szám: 54.177.1-3.
Fertőszéplak, Tájházak - A kiállításban lévő
kerámiatárgyak fertőtlenítése, konzerválása
Brennbergbánya, Bányászati Emlékház - A
kiállításban lévő tárgyak fertőtlenítése,
konzerválása, vitrinek tisztítása
Az Anyaház kiállításába eddig kiválasztott
tárgyak, 5 db céhláda, Aranyszarvas 56.93.1.
Folyamatban levő további tárgyak:
Patika doboz Ht.2015.19.1, Ferdinánd bolgár
király, Garamszentbenedek metszet kerete lszn.

d)

Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017. évi
feladatok
Feladat
Felelős
Határidő

A Magyar u. 21.
Sz. alatti raktár
kiváltása
A felújítások
megkezdéséig
Tábornok házi
raktárak
kiváltása, vagy az
anyag ideiglenes
elhelyezése

Tóth I.
(A fenntartó
közreműködésével. Saját
erőből megoldani nem
tudjuk.)
Tóth I.

2017.03.31.

Beruházás
megkezdésétől
függően

3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság
a)

A digitalizálás helyzete 2017 elején, az intézmény digitalizálási stratégiájának
bemutatása
Feladat
Helytörténeti
dokumetumgyűjtemény
(színlapok). Kereshető
adatbázis elkészítése (kb.750
db.)
Néprajzi adattár digitalizálás
utáni nyilvánossá tétele
Néprajzi tárgygyűjtemény
leltárkönyv digitalizálása
(2000 tétel)

b)

Határidő
2017. dec.15.

Csiszár Attila

2017. dec.15.

Csiszár Attila

2017. okt. 31.

Kutatószolgálat
Mutató
Kutatók száma
Kutaási alkalmak száma

c)

Felelős
Dr. Kelemen I.

2016. tény
6+6+5+4
7+7+5h

2017. terv
6+10
7+15

Múzeumi könyvtár
Mutató
Szaktájékoztatások száma (személyes,
tel., e-mail stb.)
Könyvtárhasználók száma
Könyvtárhasználatok száma
Helyben használt könyvek, folyóiratok
száma
Kölcsönzött könyvek száma

4) Tudományos kutatás:

2016. tény
150

2017. terv
150

48
660
580

50
680
580

-

-

a)

5)

Tudományos munka mutatói
Tudományos munkatársak száma (fő)
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma
(fő)
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma
(db)
A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap
száma (nap)
A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai
kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet,
folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv)
(db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban
megjelent tudományos tanulmányok, közlemények,
cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban
megjelent és kézirat fiormájában elkészült tudományos
tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar |
idegen nyelven)
A munkatársak által tartott tudományos előadások,
összeállított poszterek száma (db) (itthon | külföldön)
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő,
pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar | idegen
nyelven)
A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb
kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások +
előadások (magyar | idegen nyelven)
Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db)
Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db)

2016. tény
8
1

2017. terv
10
1

0

0

0

0

2

1

Külső helyszínen
Hazai tudományos programokban való részvétel
(programok száma | résztvevő munkatársak száma)
Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma
(fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)

2
1

64

2

64+2

16+2
1
14+29
3
13

1
13

1

A 2017. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok,
megvalósítás, tervezett eredmények)
Feladat
Felelős
Határidő
Múzeumtörténet a Kelemen 2017.
150 éves
I.-Tóth
október
évfordulóra
I.
31.

Kiállítási tevékenység
a) Nyitva tartás: 2016. évi nyitvatartás, kiegészítve a Gyermekmúzeum
nyitvatartásával (kedd-vas: 10-18)
b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új
kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése
c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája: a felújítások nyomán kiállítások
átmeneti bezására miatt látogatószám visszaesés várható

d) Az épületen belüli információs eszközök: infoscreen rendszer bővítése
e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó: A Múzeumnegyed felújításával összefüggésben
f) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban:
gyermekmúzeumban kialakított mozgáskorlátozott rámpa és mellékhelyiség
Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe
2016. tény
2017. terv
Felelős
Áthúzódó
800
márc 31.-ig
Tóth I.
• Szabadságra ítélve. Sopron
300
forradalma, 1956
Új időszaki:
3000
Veress F.
• Január 13. – február 12.
Nemes A.
Lendvai Péter iparművész
Tóth I.
• Március: Takáts Márton
grafikusművész
• Április: Elekes Károly
festőművész
• Május: Baksai József
festőművész
• Június: Ottó László
festőművész
• Június 24. – augusztus ifj.
Szlávics László
szobrászművész
• Szeptember: Giczy János
festőművész
• Október: Fejér Zoltán
festőművész
• November-december:
Krajcsovics Éva
festőművész
• 2017. január – Élő múlt.
Szerelemből Auswitzba.
Fotókiállítás
• 2017 márciusában
BAROKK TÉMÁK a SM
150. évfordulós kiállítása
• 2017. június – Országos
Érembiennaéle
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások
látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
2011. tény
2012. terv
Felelős

a) Látogatottság: 2016-2017. évben

Mutatók

2016. tény

2017.
terv
81000
28000

Összes látogatószám
76280
ebből: teljes árat fizető
26724
látogató
kedvezményes
43840
47000
árat fizető
ingyenes
6680
6000
Diák látogatók
14253
20000
(összesből)
Ebből külföldi látogatók 20%
20%
(becsült százalék)
kérjük a Teljes évre elvárt összes látogatószám: 76000

Az adatokat
194/2000. (XI.24.) Korm.

rendelet alapján nyilvántartani.

1) Közművelődési tevékenység tervezése
Mutatók
Tárlatvezetések száma (alkalom)
Ebből szakvezetések száma (alkalom)
Ebből tanulmánytári/látványtári
vezetések száma (alkalom) |
látogatószám (fő)
Ebből szolgáltatással
(rendezvényekkel) egybekötött
vezetések száma (alkalom)
Ebből idegen nyelvű vezetések száma
(alkalom)
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma
(alkalom) | látogatószám (fő)
Diákok részére tartott egyéb rendezvények
száma (alkalom) | látogatószám (fő)
Egyéb közművelődési rendezvények
száma (alkalom)| látogatószám (fő)

2016. tény
117
15
-

2017. terv
130
15
-

2

5

4

5

91

2113

120

2500

26

395

30

500

52

3884

60

4200

a) Az intézmény 2012-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának
átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja,
eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./,
költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok,
együttműködések/).
Feladat Felelős Határidő
b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.)
Mutatók
Jegyár-bevétel

2016. tény
57 millió ft.

2017. terv
59 millió
(a felújítások
miatti esetleges
bezárások
befolyásolhatják!)

Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai
programok bevétele

300 000.-

500 000.-

6) Pályázati tevékenység
a)

2016. évi és áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete

Hazai pályázatok megnevezése
Járásszékhely települési
önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatása.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Cím: „Gyere
velünk a múzeumba!” – A járás
településeihez kötődő kulturális
örökség hozzáférhetővé tételének
és a területi egyenlőtlenség
felszámolásának támogatása.
Muzeális Intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
program) Emberi Erőforrások
Minisztériuma- Gyerekmúzeum
állandó kiállítás előkészítése,
létrehozása- 2. Szakasz
Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány,
Szabadságra ítélve. Időszaki
kiállítás

Pályázott
összeg
4M

Elnyert összeg
(Ft-ban)
2,5 M

Felelős

15M

15 M

Martos Virág

5M

5M

Tóth Imre

Martos Virág

7) Kommunikációs tevékenység
Mutatók
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)

2011.
tény
16

2012. terv

5

nem
tervezhető
?

19

?
?

1 db.
150.000.-

