MUNKATERV 2017
A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET

A társaság 2017-ben is az elmúlt évben meghatározott célterületeken tervezi tevékenységét,
amelyek között egyaránt helyet kapnak szakmai érdekképviseleti, szakmai, illetve az
egyesület szervezeti megújulására irányuló célok.
Az elmúlt évek tapasztalata volt, hogy az egyesületi adminisztráció hatékony ellátása
kizárólag önkéntes munkatársak segítségével nem biztosított, ezért a 2016-ban megkezdett
működési reformokat 2017-ben is folytatjuk, a könyvelési feladatok elvégzésére a Lantana
Conto Kft-vel kötöttünk szerződést.
2017-ben kiemelt cél az egyesület középtávú stratégiájának elfogadása. A tevékenységi
területeket és fejlesztési irányokat meghatározó stratégia előkészítését a szakterület vezetői
szakemberei véleményének kikérése mellett a Pulszky FIAT végzi, elfogadására a 2018. évi
közgyűlésen kerülhet majd sor.
A megszokott szakmai érdekképviseleti tevékenységek mellett egyesületünk a tavalyi évhez
hasonlóan 2017-ben is több szakmai probléma megvitatását tervezi. A Pulszky FIAT keretén
belül munkacsoport foglalkozik a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló
20/2002 (X.4.) NKÖM rendelet felülvizsgálatával, valamint a múzeumi szakemberképzés
helyzetével. A fenti témák mellett a múzeumokat érintő szerzői jogi kérdések
megvitatásának tervezünk fórumot biztosítani, és a múzeumandragógiai és a kismúzeumi
tagozat 2017-ben is megtartja éves konferenciáját, illetve szakmai napját. A konferenciák,
szakmai napok megrendezésén túl kiemelt feladatnak tekintjük, hogy ezek eredményeit,
tanulságait a döntéshozók felé is közvetítsük, és az érintett területeken szakmai
konszenzuson alapuló változásokat kezdeményezzünk.
2017-ben teljesen megújul a magyarmuzeumok.hu, az elmúlt évek technológiai fejlődését is
figyelembe véve változik meg a portál arculata és mobilra optimalizált változat is készül,
mindez az internethasználati szokások változásához igazodva új szerkezettel is társul.
Társaságunk 2017-ben is jelen lesz a Múzeumok Majálisán, ahol nemcsak a múzeumi díjak
átadására kerül sor, hanem a Pulszky FIAT tagjainak köszönhetően saját sátorral is
képviseltetjük magunkat.
Társaságunk anyagi helyzete a tagdíjaknak, valamint az EMMI és az NKA támogatásának, az
ésszerű és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően összességében konszolidáltnak
mondható. 2017-ban is számítunk az EMMI részéről működési támogatásra, illetve az NKA
pályázatain elnyerhető forrásokra, ugyanakkor díjaink finanszírozása, valamint az egyesület
működési területének kiterjesztése érdekében további források (tagdíjbevételek növelése,
támogatók gyűjtése, szolgáltatások fejlesztése) felkutatására is törekszünk.
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2017. évi főbb célok és kapcsolódó akciók:
1. A múzeumi szakemberek és a szakterület érdekeinek érvényesítése
- részvétel az életpálya-modell kidolgozásában, együttműködve a szakmai
társszervezetekkel, amennyiben a munka folytatódik
- részvétel a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala munkájában,
amennyiben sor kerül újabb találkozóra
- a területre vonatkozó jogszabály-tervezetek véleményezése
- a szakmai érdekek képviselete a szakterülettel foglalkozó bizottságokban, igazgatói
pályázatok elbírálásában
2. Szakmai kérdések megvitatásának elősegítése, ajánlások, szakmai állásfoglalások
kidolgozása
- Tanácskozás szervezése a múzeumi szakemberképzés hazai helyzetéről (felelős:
Pulszky FIAT)
- A 20/2002 (X. 4.) NKÖM rendelet felülvizsgálatának kezdeményezése (felelős: Pulszky
FIAT)
- VI.
Országos
Múzeumandragógiai
konferencia
megrendezése
(felelős:
Múzeumandragógiai Tagozat)
- A Kismúzeumi tagozat szakmai napjának megrendezése (felelős: Kismúzeumi Tagozat)
- Együttműködés a TDM Szövetséggel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (felelős:
elnök)
- Szerzői jogok és a múzeumok tanácskozás megrendezése (felelős: Mészáros Balázs
irodavezető)
- olyan munkacsoport megalakítása, amely – a társszervezetek képviselőinek
bevonásával – vállalja a magyar muzeális intézmények és társadalmi szerepük mai
helyzetének felmérését
3. A múzeumi szakemberek ön- és továbbképzésének támogatása
- „Látogató-központú kiállítás-értékelés” képzés megvalósítása az Iparművészeti
Múzeumban (felelős: Vásárhelyi Tamás alelnök)
- Mester és tanítványok programsorozat (felelős: Pulszky FIAT)
- Pulszky Café címmel kiállítás-látogatások szervezése (felelős: Mészáros Balázs
irodavezető)
4. Az egyesület társadalmi ismertségének javítása, a társadalmi kommunikáció erősítése
- www.magyarmuzeumok.hu technikai megújítása és tartalmi fejlesztése (felelős: Berényi
Marianna)
- aktív jelenlét a Múzeumok Majálisán (Felelős: Pulszky FIAT)
- közreműködés a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán
meghirdetett pályázatok bírálatában (felelős: elnök)
- az egyesület iratanyagának feldolgozása, 25 éves történetének megírása (felelős: elnök)
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V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia előadásainak megjelentetése (Felelős:
Múzeumandragógiai Tagozat)

5. A kiemelkedő egyéni és intézményi teljesítmények elismerése és kommunikálása
- A Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása (felelős: ügyvezető elnök)
- „Az év múzeuma 2016” pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása (felelős:
Mészáros Balázs)
- „Az év kiállítása 2016” pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása (felelős:
Vásárhelyi Tamás alelnök)
- a Poroszlai Ildikó-díj átadása (felelős: Kismúzeumi Tagozat)
- a Műtárgyvédelemért – Balázsy Ágnes-díj átadása (felelős: Műtárgyvédelmi Tagozat)
- a Múzeumandragógiai Nívódíj alapításának előkészítése (felelős: Múzeumandragógiai
Tagozat)
6. Nemzetközi kapcsolatok erősítése
- részvétel a NEMO éves konferenciáján (felelős: elnök)
- az NKA szakmai kollégiuma által támogatott nemzetközi tapasztalatcsere és a
beszámoló megszervezése, lebonyolítása (felelős: elnök, főtitkár)
- a NEMO szakmai képzésein való részvétel
7. Az egyesület szervezeti megerősítése, a stratégiai működés megalapozása
- egyesületi stratégia előkészítése (felelős: Pulszky FIAT)
- Egyesületi bevételek növelése (MMO hirdetési bevételeinek növelése, Pénzügyi
támogatók keresése, tagdíjbevételek és 1 %-os bevételek növelése) (felelős: elnökség)
- megyei tagozatok létrehozása lehetőségének felmérése és támogatása, együttműködve
az MVMSZ-szel és a MOKK koordinátoraival
Megjegyzés: Pályázataink eredményességétől, a tagozatok kezdeményezésétől, a szakmát
érintő változásoktól és más külső okoktól függően további programok szervezésére is sor
kerülhet az év során.

Budapest, 2017. március 20.
Dr. Deme Péter elnök
A választmány április 5-én jóváhagyta.
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